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R O Č N Í K  IX

Z O B SA H U :

P. Dancčk: Na slová sv. evanjelia. - 
Správy z kresťanského sveta. - P. 
Kompér st_: Za šťastie, pokoj a ra
dosť. - Z januárových výročí. - Fr. 
Dancák: Nádej nesklame. - Š. Papp: 
Naše vzory (svätci m esiaca). - B. 
D.: 30 rokov od prvej dvojročnice. -  

J. Tichý: Osadil sa v mestečku zva
nom Nazaret. - Dr. J. Bubán: Príbe
hy, ktoré písal život. - Dr. A. Fric- 
ký: Chráňme kultúrne pamiatky. - 
Nekrológ za o. J. Zachariášom. - 
Správy z nášho života. - Kultúrne 
rozhľady a i.

V novom občianskom roku 1977 hojnosť Božieho požehnania, zdravia, spokojnosti a životných úspechov všet
kým čitateľom a priaznivcom úprimne želá: ~  ,

T r  r  R e d a k c i a



NA SLOVÁ SV. EVANJELIA
„Po  ôsmich dňoch, keď  bolo treba obrezať chlapčeka,
nazvali ho menom Ježiš, ktorým ho bol anjel n a z v a l. . . "

(Lk 2, 21).

Každý rodič pri ,narodení svojho d ieťaťa  prežíva milú 
radosť a starosť. Prvá z veľmi milých a príjemných starostí 
je otázka, ako pomenovať novonarodené dieťa.

Túto starosť nemali sv. Jozef a presv. Panna, lebo anjel 
Pána zjavil sa vo  sne Jozefovi a povedal: „Porod í Syna a 
ty mu dáš meno J e ž iš . . . "  (M t 1, 21). Toto slovo znamená 
nádej. Nádej, ktorá oživuje a povzbudzuje, lebo podstatný 
obsah tohto slova nám hovorí, že ide o Vykupiteľa, Spasi
teľa.

Preto s týmto menom začínajme i nastávajúci rok. S je
ho menom a najmä s jeho pomocou ho začnime. lebo „n iet 
pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom máme byť 
spasení." (Sk 4, 12). Nech sa ¡naše srdce naplní pri vyslo
vení tohto najsvätejšieho mena zbožnosťou q láskou ku 
všetkým na väčšiu slávu Božiu!

„V tedy prišiel Ježiš z Galiley k Jánovi pri Jordáne, aby
sa rfiu dal p o k rs t iť . . ."  (M t 3, 13).

Sv. krst v diele našej spásy má veľmi popredné miesto. Je
ho vážnosť a význam potvrdzuje sám Spasiteľ tým, že sa 
dal v rieke Jordán pokrstiť. Pre tých, ktorí nechápali jeho 
konanie, jasne pripomenul význam krstu v rozhovore s Ni- 
kodémom slovami: „Veru, veruf hovorím ti, ak sa niekto 
nenarodí z vody a Ducha Svätého, nemôže sa dostať do 
kráľovstva Božieho.“ (Mk 3, 5).

Sv. krst je prvým stupienkom k večnému šťastiu. Ním sa 
stávame kresťanmi a zároveň dostávame nezmazateľný znak 
členstva v cirkvi. Touto sviatosťou so očisťujeme ad dedič
ného hriechu a od všetkých hriechov spáchaných pred sv. 
krstom.

„O d toho Času začal Ježiš kázať a hlásať: ,Kajajte sa,
lebo sa priblížilo Kráľovstvo nebeské.“ (M t 4, 17).

Starý zákan, plný prísnych predpisov a ¡nariadení, sa uza

tvára. Nastupuje Nový zákon, ktorý žiada od nás predovšet
kým dokonalý vnútorný prerod.

Spas'iteľove slová: ,,Kajajte sa!“ - burcujú našu dušu po 
náprave. Veď len dokonale pripravený človek môže vo jsť 
do Kráľovstva nebeského. Pokáním sa vzdiaľujeme od hrie
chu, zanechávame hriešne myšlienky i skutky a tak prost
redníctvom úprimnej ľútosti, zmeny zmýšľania a koinania, 
ako aj konianím dobrých skutkov, približujeme sa k Bohu.

„Zachej, chytro zostúp, lebo dnes mám zostať v  tvojom
dome!“ (Lk 19, 8 ).

Okolostojaci boli prekvapení touto výzvou. V eď  išlo 
o dom hriešneho človeka! Syn Boží, ako nebeský lekár pri
chádza k chorej duši, aby ju vyliečil, zachránil a navrátil 
do života.

V hľadaní Boha nech nás sprevádza úprimnosť. H ľadaj
me Ho v každodennom živote a modlitbe, lebo: „To  je dobré 
a milé Bohu, Spasiteľovi inášmu, ktorý chce všetkých ľudí 
spasiť a priviesť k jasnému poznaniu pravdy." (1 Tim 2, 
4). Zachej úprimne túžil po Bohu, po Božej pravde. Vytvo
ril miesto na prijatie Božej lásky, úprimne chcel Boha vi
dieť i poznať a dostalo sa mu tej milosti.

,,Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa
ponižuje, bude povýšený." (Lk 18, 14).

Povýšenectvo, pýcha je prvý zo siedmich hlavných hrie
chov. Pyšný človek si nárokuje í to, čo mu nepatrí. Pýcha 
je prameňom všetkých hriechov.

Keď sa Napoleon v roku 1812 zdržiaval v  Moskve, dal ra
ziť pamätné mince. Na jednej strane bola jeho hlava, na 
druhej nápis: „Nebesá sú Tvoje, zem moja.1' Vo svojej pý
che chcel sa pripodobniť Bohu. Keď niekoľko takých mincí 
dostal i slávny ve lite ľ Kutuzov, dal pod Napoleonovu hla
vu vyryť slová: „Chrbát je tvoj, bič je môj." To bola jed
noznačná odpoveď statočného vojvodcu, namyslenému do
byvateľovi a nespratníkovi.

o. PAVOL DANCÄK

Z KRESŤANSKÉHO s v e t a

V KOBÉt japonskom prístavnom mes
te, existuje ekumenické stredisko pre 
námorníkov, ktorí sa tam prechodne 
zdržiavajú a ktoré založili v novembri 
pred dvoma rokmi.

BĽR navštívil v nedávnych dňoch 
arcibiskup A. Casaroli a pri te jto  prí
ležitosti sa stretol s bulharskými ka
tolíckymi biskupmi, ako aj s najvyšší
mi predstaviteľm i Bulharskej ľudovej 
republiky.

DR. COGGAN, canterburský arcibis
kup a anglikánsky prímas vyhlásil, že 
v apríli t. r. navštívi Večné mesto a 
pri tejto príležitosti sa chce stretnúť 
aj so Svätým Otcom Pavlom VI.

I. GÄNDHIOVÄ, indická ministerská 
predsedníčka, pri príležitosti 750. vý
ročia smrtí sv. Františka z Assisi ma- 
la osobitné posolstvo k ľudu, v kto
rom okrem iného vyhlásila: „Ctím  si

sv. Františka a Často citujem jeho 
chýrnu modlitbu. Jeho život pozostá
val zo sústrasti a spolucítenia, pričom 
jeho meno sa stotožnilo s láskou voči 
každému.*1

V BUKUREŠTI z in iciatívy ortodoxné
ho patriarchátu rumunskej cirkvi vY* 
dali Bibliu v náklade 100 000 výtlač
kov.

V JERUZALEME na oslavách 70-roč- 
ného jubilea benediktínskeho opát
stva Uspenia Bohorodičky, ktoré pre
biehali v duchu ekumenizmu, zúčast
nili sa okrem kresťanov aj mohame
dáni a židia.

BISKUPSKÝ ZBOR v  Kanade podpo
ruje úsilie 200 000 kanadských Indiá
nov o zabezpečenie svojich životných 
možností a v tejto súvislosti sa obrá
til aj na vládu, aby zabezpečila život
né podmienky pre Indiánov, ako aj 
pre 28 000 Eskimákov.

V TALIANSKU zrušia od 1. januára t. 
r. dni sviatočného voľna, ktoré pri
padli na cirkevné sviatky: Nanebo
vstúpenie Pána, Božie Telo, Všetkých 
svätých a iné. Svätá Stolica už pri
spôsobila k tomu cirkevné oslavy.

V PĽR začali pred nedávnom obnovo
va ť starobylý cistercitský kláštor z 
XIII. storočia vo  Wachocku.

OBRAZY APOŠTOLOV od slávneho 
flámskeho maliara Anthonisa van 
Dycka objavili v  kláštore Pleterje v 
Slovinsku v  Juhoslávii.

POM NÍK  BL. O. KOLBEMU postavili 
v známych talianskych Pompejach.

PREDSTAVITELIA 18 kresťanských 
cirkví a náboženských spoločností v 
Salisbury v  spoločnom vyhlásení vy
zvali rodézskych kresťanov, aby sa 
modlili za mier a pokojný prechod k 
vláde väčšiny.

VÝK O N N Ý VÝBOR Všeobecnej b iblic
kej únie na svojom londýnskom zasa
daní určil 12 m iliónov dolárov na pre
klady, vydania a Šírenie B iblie v tom
to kalendárnom roku.

V BRNE koncom novembra zasadala 
Medzinárodná kresťanská mierová 
konferencia, na ktorej štyridsiati pred
stavitelia  kresťanských cirkví z 18 
krajín celého sveta rokovali o váž
nych otázkach a pohľadoch ústrednej 
témy konferencie: Mier a pokoj.

POŠTOVÚ ZNÁMKU s portrétom mi
sionára otca Wiliama Rossa vydala 
poštová správa Papuy - Novej Guiney.



f
,,A hľa, hviezda, ktorú vídal) na Vý

chode, išla pred nimi, až prišla a za
stavila sa nad miestom, kde bolo Die
ťa. A keď uzreli hviezdu, zaradovali 
sa radosťou veľmi velikou. I vo íll do 
domu, našli Dieťa a Máriu, jeho mat
ku, padli na tvár a klaňali sa mu."

(M t 2, 1 0 -1 1 ) .

ZA STASTIE, POKOJ a  RADOSŤ!

Zdá sa nám, že len nedávno sme si dávali otázku, čo nám prinesie nový rok 1976. Všetci si pamä
táme, ako sme si vinšovali šťastie, zdravie, pokoj, ako sme sa všetci priam detsky tešili, že sme sa 
dožili nového roku. A opäť stojíme na rozhraní rokov, odchádza rok 1976 a pred nami je  rok 1977.

V takýto čas človeku mysľou prebehne všetko, čo poprežívai, čoho bol svedkom od detských liet 
až po prítomnosť. Nám, starším, spomienky najčastejšie zaletia na ťažké roky druhej svetovej vo j
ny. Ani si to neuvedomujeme, ale je to tak. Polovicu ľudského veku sme prežili v mieri, v pokoji 
a v budovaní našej krásnej vlasti. Príslušníci mladšej generácie si už ani nevedia predstaviť, čo zna
mená nedostatok, bieda, neistota.

Do nového roku 1977 vstupujeme s plným priehrštím  optimizmu. Sme presvedčení, že vstupujeme 
do roku, v ktorom ľudstvo dosiahne ďalšie m ierové víťazstvá. Jedným z nich bude ďalšie zvýšenie 
životnej úrovne nás všetkých.

Rok 1976 bol rokom, v ktorom život ľudstva ovp lyvn ili myšlienky helsinskej deklarácie. Nevdojak 
nám prichádza na myseľ, prečo otázka pokoja, mieru, m ierového budovania si tak ťažko vo svete 
preráža cestu. A pritom žijeme na tomto svete len raz. Teší nás, že v našej vlasti žijem e stále lep
šie. Podstatnú časť ťažkých a namáhavých úkonov robia za nás stroje. Žijeme v moderných bytoch, 
môžeme si dovoliť stále sa dobre obliekať, proste naša životná úroveň je stále vyššia.

Uplynulý rok bol v našom spoločenstve významný tým, že sme si zvo lili v našej vlasti nsvé za
stupiteľské zbory všetkých stupňov, ktoré v týchto dňoch začínajú prem ieňať program našej spoloč
nosti na reálnu skutočnosť.

Pred nami je rok 1977. Po uplynutí dvanástich mesiacov budú známe odpovede na naše otázky. Aký 
bude rok 1977? Mnoho závisí od nás, od každého jednotlivca a od celej spoločnosti. Od nášho prí
stupu ku každodenným povinnostiam, k riešeniu otázok, ktoré prináša denný život, od nášho prí
stupu k človeku.

Kiež v roku, do ktorého sme teraz vstúpili, dosiahne ľudstvo ďalšie úspechy na poli m ierového bu
dovania. Želáme si, aby rok 1977 bol pre všetkých našich ľudských bratov rokom pokojných časov, 
radostnej práce a osobnej pohody. q KOMPÉR ST

Pracoval so všetkou usilovnostou!

„Prežívame prvý deň cirkevného roka. Cas nad nami panuje, rodí nás a opotreíúva , prichádza 
a tratí sa. Ako slnečný rok, tak aj cirkevný rok pripom ína nám pom inuteľnosť a nenávratnosť Času. 
Keď je však tento čas zakotvený vo večnom Bohu, získava nesmiernu hodnotu. To by m álo byt 
hlavným ponaučením dnešného rozjím ania: hodnota času. Môžeme tiež povedať: neoceniteľná hod
nota prítomného života. Každá hodina je jedinečná a sme za ňu zodpovední. Každý deň je vzácnym  
darom k získaniu večného života. Každý okamih musí byt naplnený, vyžaduje odpoveď na Božiu 
lásku. Miloval som ťa láskou odvekou, hovorí Božie proroctvo, ktorého ozvenu nachádzame v Evan- 
jeliu. A ty miluj Boha z celého srdca!

Aký bude teda náš predbežný plán pre nastávajúci cirkevný rok? Nikdy nestrácať čast Pracovať so 
všetkou usilovnosťou a so všetkými schopnosťami!
Každý deň osvetliť úmyslom modlitby! Neustále rásť v láske najmä k tým, k torí akokoľvek trpial 
Naplniť dni dobrými skutkami! A to všetko v mene Pánovom, so stále obráteným pohľadom na Kris
ta, nášho Učiteľa a Zástupcu.“ (Pavol VI., 28. XI. 1976)



A K T U Á L N E  S L O V O

Z JANUAROVÝCH VÝROČÍ

No sviatok Bohozjavenia je 170 ro- 
kO'V tomu, čo sa 6. januára 1807 v 
Spišskej Belej narodil dr. Ing. JOZEF 
M AXIM ILIAN  PETZVAL, univerzitný 
profesor v Budapešti, neskôr vo V ied 
ni, vynikajúci pedagóg, matematik a 
fyzik svetového mena. Ako matematik 
so venoval hiavine integrácii lineár
nych a diferenciálnych rovníc. Ako 
fyzik zaoberal sa najmä pohybom a 
rovnováhou pružných telies, balisti- 
kou i odporom vzduchu, ako a<j me
chanikou nebies a otázkami vlnenia i 
chvenia strún a tiež optikou. Objavil 
zákony, ktorými sa riadi optika, vy
našiel fotoaparát s kombináciou v ia 
cerých šošoviek, čím položil základy 
pre modernú fotografickú optiku, vy
našiel d ivadelné kukátko i moderný 
reflektor, svetlom et atď. Vieme, že 
bol synom rechtora katolíckej školy 
v Spis. Belej, moravského rodáka Pec- 
vala. Podľa toho aj jeho meno by sa 
malo správne písať -  Pecval. Pod 
vplyvom nemeckej fonetiky vo Viedini, 
kde ho dokonca vyhlasovali za Rakú
šana („e in  Ö sterreicher"), písali ho 
však „Petzva l" a tak sa toto meno 
dostalo aj do cudzojazyčnej odbornej 
literatúry, odkiaľ aj u nás so nekritic
ky preberá v tejto forme.

* * *

Pred 125 rokmi, 6. januára 1852, 
umrel v mladom veku 46 rokov LOUIS 
BRAILLE, francúzsky rodák z Coupo- 
rav, vynálezca jeho menom nazvané
ho slepeckého písma. Bol sotva 3-roČ- 
ný, keď oslepol. Ako 10-rocný odišiel 
r. 1816 študovať do parížskeho ústa
vu slepcov, kde svojím húževnatým 
úsilím dokázal, že sa r. 1828 stal tam 
učiteľom. V tejto funkcii úporne hú
tal, ako pomôcť žiakom - slepcom pri 
učení, až napokon vynašiel r. 1829 
slepecké písmo. Toto „B ra iíleovo pís
mo" pozostáva z abecedy, zostavenej 
z kombinácie troch vypuklých, reliéf- 
nych,. teda hmatateľných bodiek. V 
ďalšej snahe pomáhať nevidomým v 
učení r. 1838 napísal Braille slepec
kým písmom' aj učebnicu aritmetiky.

* * *

8. januára je 335 rokov tomu, čo r. 
1642 umrel veľký taliansky prírodo
ved ec -GALILEO GALILEI, od r. 1589

Heslom pre tohtoročný Svetový deň 
Červeného kríža je MIER ĽUDOM. Ma 
grafickom symbole je znázornený člo
vek so zdvihnutými rukmi. Znázorňuje 
život. ISÍa hrudi je holubica. Celý ten
to symbol vyjadruje myšlienku: mier 
vytvára človek, mier vytvárajú ľudia, 
ľudia sú faktormi mieru.

profesor matematiky na univerzite v 
Pise. Tu robil pokusy ohľtadne voľné
ho pádu, čím vyvolal odpor prívržen
cov peripatetickej filozofie, potom vy
našiel termoskop a termometer, zdo
konalil teleskop, pomocou ktorého ob
javil vysoké vrchy na Mesiaci, zistil 
v Plepadách a v Orioine minoho hviezd 
a napokon ob javil 4 mesiace Jupite
ra, čo pokladal za dôkaz správnosti 
Koperníkovho heliocentrického systé
mu. T ieto a ďalšie jeho objavy vyvo
lali ďalší odpor spiiatočníckych živ
lov. Preto Galilei šiel do Ríma a so 
svojimi vedeckými objavmi oboznámil 
pápeža Pavla V., ktorý ho ubezpečil 
svoijou priazňou. Jeho odporcovia 
však neprestali brojiť proti nemu a 
keď Galilei nastolil aj otázku slineč- 
ných škvŕn, dali sa ho obviňovať z 
kacírstva a obžalovali pred inkvizí
ciou, ktorá mu zakázala iba hlásať 
heliooentrizmus. Neskoršie však na 
nátlak jeho odporcov stal sa väzňom 
Inkvizície, napokon bod internovaný 
na predmestie Florencie. Posledným 
G aliíeiho vynálezom je uplatnenie ky
vadla na meranie oaisu. R. 1734 in
kvizícia povodila, aby podľa posledné
ho želania učenca pochovali Galilei- 
ho v krypte Santa Croce. A  r. 1820 
pápež Pius VIL povolil Galiíeiho uče
nie.

* * *
Práve 100 rokov tomu, čo 11. januá

ra 1877 v Dolnom Kubíne umrel miest
ny rodák a stoličný úradník JANKO 
MATUŠKA, básnik a prozaik. S obľu
bou spracovával ľudové povesti do 
epických básní. Okrem piesní a balád 
napísal aj divadelnú hru „ Siroty" a 
novelu ,,Shoda liptovská". No Matúš- 
ka je vari najznámejší ako autor hym
ny „N ad  Tatrou sa b lý sk a ..." , ktorá 
prvý raz vyšla anonymne r. 1851 v 
Lichardovej „Domovej pokladnici" a 
ktorá dnes tvorí druhú časť Štátnej 
hymny ČSSR.

* * *

Práve 350 rokov uplynie 15. janu
ára odvtedy, čo sa r. 1622 narodil ge 
niálny francúzsky dramatik a herec 
JEAN BAPTISTE POQUELIN MOLIÈ
RE, ktorý svojimi divadelnými hrami 
dal svetovému divadelníctvu diela, čo 
svojou náplňou, mysliteľskou hĺbkou 
a dsmokratizmom i realistickým ume

ním pretrvali tri storočia a aj dnes

ostávajú vďačným repertoárom diva
diel na celom svete.

Ý Ý
Pred 85 rokmi sa 16. januára 1892 

narodil a pred 20 rokmi, 8. januára 
1957, umrel národný umelec JOSEF 
SKÚPA, „o tec" svetoznámych figúr 
bábkového divadla Spejbla a Hurvín- 
ka. Skúpa, pracujúci pôvodne ako 
textár, herec i maňuškár v kabare
toch, od r. 1917 pôsobil v plzenskom 
,,Loutkovém divadle", ktorý reperto- 
árne zreformoval, dajúc mu smelú sa
tirickú náplň. N a jeseň^ 1919 vznikla 
jeho bábková postava Spejbla, dada
istického clowna typu obmedzeného 
snoba, ku ktorému r. 1926 pribudol 
„syn" Hurvínek a r. 1930 i bábková 
postava Máničky. T ieto tri figúry sa 
stali hlavnými postavami profesionál
neho súboru „Plzeňského louťkavého 
dívadéika", ktoré Skúpa založil r. 
1930 a s ktorým absolvoval rad zahra
ničných záj-azdov po celej Európe.

* * *
Dňa 24. januára 1852-p red  120 rok

mi - umrel vo Viedni hlásateľ slo
vanskej vzájomnosti prof. JÄN KOL- 
LÄR, básnik, spisovateľ, filozo f a ar
cheológ. Rodák z Mošoviec, študo
val v Jene, kde sa osobne poznal s J. 
W . Goethem a po návrate venoval sa 
zbieran-iu ľudových piesní, ktoré aj 
vydal pod titulom „Národnié zplevan- 
k y . . . "  (1834, 1835), a literárnej tvor
be. Už r. 1821 vyšli v Prahe ,,Básne 
Jána Kollára" (86 sonetov), potom je
ho lyricko-epická báseň 645 zneliek 
v piatich spevoch ,,Slávy dcéra", kde 
načrtol ideu slovanskej vzájomnosti, 
ktorú spresnil v článku „O  literárnej 
vzájemnosti mezi kmeny a náŕečími 
slávskými" (1836). Napísal aj „Cesto
pis po Hornej Itá lii" a polemický spis 
„Sollen  wlr Magyaren werden?" Keď 
sa minister dr. Bach vo Viedni zaují
mal o najprimeranejšiu literárnu reč 
pre Slovákov, Kollár v pamätnom spi
se odpovedá, že pre Slovákov najpri- 
meranejšia je slovenčina, „do ktorej 
je preložené Písmo, ktorou sú tlačené 
katechizmy, piesne náboženské i kni
hy modlitebné . . .  a ktoré všetky kraj
ské nárečia spojuje vo všeobecnej zro
zum iteľnosti".

* * *
Pred 180 rokmi, 31. januára 1797, 

umrel vo Viedni geniálny hudobný 
skladateľ raného romantizmu FRANZ 
PETER SCHUBERT, ktorého dielo 
prekypuje jasom melódií, bohatstvom 
zvukových farieb a harmonických mo
dulácií. Tvorba F. P. Schuberta, kto
rý leto 1818 a 1824 trávil ako učiteľ 
hudby v rodine grófa Jána Esterházy- 
ho v Želiezovciach, zahrňuje vyše 600 
piesní, 20 sonát, klavírne kompozície, 
fantázie, zbory, moments musiciaux, 
impromptus, tancov, 8 symfónií (z  
nich „Nedokončená" je najpopulárnej
šou symfonickou skladbou celej sve- 
tovei hudobnej literatúry) i komorné 
o nádherné chrámové skladby, - tl
močí mnohostrannú spevavo.sť Viedne 
a geniálnosť skladoteľa. Spolu s 
Beethovenom predstavuje pilier hu
dobného umenia romantiky, a to s ob
divuhodnou melodickosťou, ľudovos
ťou a dokonalým zvládnutím klasic
kého umenia. ( -  i.)



,N Á D E J  N E S K L A M E ‘
Už niekoľko rokov, v dňoch 18.— 25. januára, trvá  týždeň m od litieb  za jednotu  krestanov. Kresťania  

všetkých vyznaní — a je  ich  v iac než 250 —  sa po ce lom  svete m od lia  za z jed noten ie  v jednu K ris 
tovu Cirkev.

Táto mohutná vlna m od litieb  za z jednoten ie , má p o s iln iť  ek u m en ick é  hnutie , sľubne sa rozv íja jú 
ce v celom kresťanskom svete a p rib ližu jú ce  sa k uskutočnen iu  K ris tový ch  s lov : „ . . .  aby všetci bo
li jedno“ (¡n  17, 21).

Vznik tejto ve ľkolepej m yšlienky ukazuje, že každý jed n o tliv e c  m ôže m noho vykonať pre to to  d ie 
lo Božie. „M odliť sa za víťazstvo, ale n ech cie ť za neho ísť bo jovať, —  h ovorí básnik Charles Péguy,
— to by bolo úbohé“ . P reto  na každom  jednom  z nás zá leží, aby sme vo svorne j láske a porozum en í, 
pričinili sa o naplnenie týchto  K ris tových  slov.

Už v minulom storočí boli veľké snahy o z jed n o ten ie  kresťanov. Š irokú  cestu tým to  snažením  pre 
celý svet o tvoril nezabudnuteľný pápež Ján X X III .  a tera jš í Sv. O tec P avo l V I. N em ožn o  tu nespom e
núť aj nášho nebohého Otca biskupa Dr. Bažila H opku, k to rý  pohnu tý  udalostam i svo je j rodne j 
obce, vyvolil si za svoje ž ivotné heslo, práve tie to  K ris tove  slová : „Da vsi jed in o  budutl“

Toto hnutie, ktoré sa usilu je o to , aby všetc i jedno bo li, vykona lo  v k rá tk e j dobe po k o n c ile  kus 
práce, ktorá ukazuje radostné výsledky, zvlášť na n iek to rý ch  m iestach. K onšta tu jem e, že dnes sú to  
už státisíce, ba m ilióny ľudí po ce lom  svete a vo všetkých kresťanských c irkvá ch . S po jen ie  v m od lit
be v jednom týždni v roku, má byt obrazom  a predzvesťou  úp lného a trva léh o  z jednoten ia  všetkých  
kresťanov.

Skutočnosť, že budeme m at k sebe k ladný p om er, že sa budem e vzá jom ne rešpek tova ť, je  veľkým  
krokom vpred. Od vzájom nej úcty  pô jd em e k vzá jom n e j láske, v K ris tov i, až sa raz s tretnem e u jed 
ného eucharistického stola. To je ten  pravý c ie ľ  eku m en ickéh o  hnutia , o k to réh o  dosiahnutie sa stále  
modlime pri každej sv. litu rg ii: „  . . .  za blaho a rozk ve t všetkých  B ožích  c irk v í a za z jed n oten ie  všet
kých — k Pánovi pom odlim e sa“ .

Všetci máme pevnú nádej, že sa tie to  K rís tové  slová raz u rč ite  napln ia . „N ev iem e  dňa ani hodiny, 
kedy dôjde k zjednoteniu, —  h ovorí a rcib iskup  Prečan , —  ale pevne verím , že k nem u dôjde. A k 
tomu musíme pracovať a m od liť  sa“ .

„Nádej nesklame“ . !
Tieto slová budú témou Týždňa m od litieb  za jed n otu  kresťanov v januári toh to  roku. Tém a je  vzatá 

z listu sv. apoštola Pavla k R im anom  a navrh la  ju  pastorá lna ekum en ická  skupina z Libanonu, v k to 
rej sú katolíci, pravoslávni a protestan ti.

Že Kristová Cirkev je  rozdelená, na tom  my, dnešn í k resťania  nenesiem e vinu. A le  že K ris tová  
modlitba za jednotu je neúčinná, to  je  už naša vina. H ašterím e sa m edzi sebou, zva ľu jem e vinu na 
druhých a pri tom sa sami uspokoju jem e, že sme tí p raví a v in n í sú t í druhí.

Na každom jednom z nás, závisí, č i kresťania  budú svetu výzvou k láske, a lebo pohoršen ím  a zlým  
príkladom. A na to m yslím e n ie len  p ri to h to ro čn o m  Týždni m od litieb  za jednotu  k restanov, a le i p ri 
každodenných m odlitbách ce lého  roku.

„A táto nádej nás nesklame, lebo lásku Božiu roz lieva  v našich srdciach  D uch Svätý, k to rý  nám  
je daný“ (R im  5,5). FR AN TIŠE K  DANCÄK

VEĽKÁ ĽUDSKÁ PRÍHODA
(Pokračovanie)

O. Damián horlivo pracoval vo svojej rozsiahlej farnosti 
v Kohale i vo viacerých osadách, patriacich pod jeho du
chovnú správu. Vyučoval deti a mládež, s domorodcami vy
staval všade úhľadné školské budovy a kostolíky. Na Kvet
nú nedeľu roku 1868 prišiel posvätiť Damiánovi nový kostol 
v istej horskej osade sám biskup M aigret, ktorý mal ne
smiernu radosť z úspechov o. Dam iána. Všade videl roz
kvet, duchovný rast jeho farníkov, ale tešil sa aj z ich 
hmotného blahobitu. Videl krásne obrobené políčka, veselé, 
usmiate tváre a ich oddanosť o. Dam iánovi.

V osade, kde na Kvetnú nedeľu vysvätil nový kostol bis
kup Maigret, rozhodol sa Damián zostať po celý týždeň. 
Netušil, že tu na Veľký piatok sa dožije skutočne svojho 
veľkého piatku. Ešte sa ani neskončili dojímavé veľkopia- 
točné obrady, keď sa zem zachvela a podzemné dunenie 
naplnilo strachom jeho ovečky. Pohla sa väzba mohutných 
chrámových brvien a stĺpov. Hora sa zachvievala, podzem
né dunenie sa zosilňovalo a trvalo po celý čas veľkopiatoč- 
ných obradov, temné mraky pohasili slnečné svetlo.

Veriaci, zhromaždení v kostolíku a pred ním, sa čoskoro 
rozpŕchli a napokon posledný vyšiel aj o. Dam ián. O nie
koľko sekúnd zrútila sa s hrmotom strecha kostolíka, z 
ktorého o chvíľu zostali iba rozvaliny. Vonku našiel Damián  
strašné dielo skazy. Zemetrasenie lám alo obrovské stromy 
ako zápalky, domce rozhádzalo a ľud sťa šialený pobehoval, 
rodičia zhľadávali deti, kozy, prasce. Pohľa sa kamenná 
stena, rozdrúzgané balvany zosypali sa na stádo kôz a po
chovali ho aj s pastierom. Takýto bol Veľký piatok v Ko
hale. Zemetrasenie ustalo až na Bielu sobotu. O. Damián 
s nesmiernou bolesťou pozeral na dielo skazy, ošetroval 
ranených, pomáhal hľadať roztratené deti a potešoval ako 
vedel. V očiach jeho všetkých ovečiek sa zračil nesmierny 
smútok a bolesť.

Život sa však nezastavil ani po te jto katastrofe. O. Da
mián sa opäť pustil s osadníkmi do práce. Po čase vyrástla  
dedinka a život pokračoval vo svojom zvyčajnom rytme.

V najbližších týždňoch sa o. Damián opäť pobral na ob
chôdzku svojej farnosti. Všade sa stretával s núdzou, ska
zou a smrťou. V horských roklinách nachádzal pobité stá
da kôz aj s pastiermi, úroda bola všade zničené, hrozil 
hlad a smrť.
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Zašiel aj k moru navštíviť rybársku osadu. Z dedinky ne
zostalo nič, našiel tam iba pomäteného Kanaka. Osada bo
la zmetená do mora, iba niekoľko osadníkov sa potuľovaio 
po nábreží. Mnoho z nich pohltilo more, ostatní sq presťa
hovali. Damián mal namierené ešte do ďalších osád, cez 
hory bola cesta namáhavá, preto člnkom po mori ich chcel 
obísť. S dvoma Kanakmi vstúpil do loďky, ale po krátkom 
čase sa čin dostal do korálových útesov a mocný príval ho 
prevrhol. Damián spadol s veslármi do vody, stačil za
chrániť nepremokavý vak s bohoslužobnými potrebami, ale 
najdrahšia vec, Damiánov breviár, zmizol v  hlbinách. Nová 
vlna ho treskla o útes, ostrá korôlová skala mu rozbila če
lo a tvár a ďalšia vlna ho vyhodila na breh, kde zostal v 
bezvedomí. Kanaci ho ošetrili a na druhý deň sa pobral 
cez hory za svojimi deťmi.

V pochode sa striedali opäť vrcholce hôr, lesy, rokliny, 
skaliská. Ako tak kráčal roklinou, naraz začul hlasy odkiaľ
si z podzemia. Boli to  hlasy úzkosti a hrôzy, akýsi neľud
ský smiech šialencov. Damián opatrne zostúpil medzi ska
ly. Krik a rev sa zosilňoval a naraz pred ním sa otvorilo 
peklo. Vo veľkej skalnej pukline zazrel asi tucet ľudí. A le 
boli to ešte vôbec ľudia? Pri pohľade na nich Damián v 
úfaku ustúpil. Zachvátila ho hrôza, zdalo sa mu, že sa díva 
do Dantovho pekla.

Ľudia v skalnej pukline boli temer nahí, so zmrzačenými 
údmi a rozožratými teianai, v  rozklade. Ich tváre sa zmenili 
na diabolské masky. Bola to rokline malomocných, ktorí sa 
tu skryli pred zdravotnou policou, aby ich nepochytala a 
neodvl iekla na ostrov Moiokai. Zemetrasenie zatriaslo aj 
touto roklinou. Niektorí malomocní nemali ešte zahojené 
rany, plazili sa po zemi a kameňoch ako červy. Padajúce 
kamene rozmliaždilo niektorým ruky, iným nohy, poznačilo 
tváre, pokiaľ ich nezasiahlo malomocenstvo na tých mies- 
stách. Jedna z týchto nešťastných bytostí vrhla sa pred 
Damiána na kolená a volala:

* Makua Kamiano! Makua Kamiano!

- Kto síl

-  Nepoznáš ma? Ty ma nepoznáš? -  vykrikuje malo
mocný. -  Čože, už nepoznáš svojho Jána, Bieleho kormorá
na? Bol som tvojím  pomocníkom, až kým sm© neprišli do 
dediny, kde nám malomocná starenka dávala p iť kávu. Tam 
sa z Bieleho kormorána stal malomocný človek. Musel som 
sem zutekať. Teraz ma nemôžeš poznať.

-  Ach, Ján, môj nešťastný, úbohý Ján. Pravdaže ťa po
znám - volá Damián s rozochvením a s nesmiernou boles
ťou v  srdci nad toľkým nešťastím.

-  Som hladný, Makua Kamiano. Všetci sme hladní. Ce
lý týždeň k nám nikto neprišiel, cesta je zasypaná a my 
dole nemôžeme.

Damián rozdelil vštko jedlo, čo mal so sebou a tí sa 
vrhli naň ako vlci. Pokiaľ mu stačili obväzy a lieky, ošetril 
ieh a prisľúbil pomoc nešťastným bytostiam. V najbližšej 
osade sa postaral o pomoc pre nich, domorodci doniesli 
im jedlo a šaty, rozdelili sq so svojimi spolubratmi s tým, 
čo im ostalo po tragickom zemetrasení. Damiána dojímala 
táto solidárnosť jeho farníkov. Pobral sa ďalej za svojimi 
ovečkami.

Keď po niekoľkých týždňoch Damián opäť tade kráčal, 
v skalnej dutine našiel iba nešťastníka s rozmliaždenými 
údmi, ktorý umieral. Krátko po jeho príchode skonal. Da
mián mu zatlačil oči a pochovaj ho. A  kde sa podeli ostat
ní? Bezpečnostná a zdravotná polícia malomocných vyslie
dila, bez milosti pochytala a odviezla na obávaný ostrov 
Mofofcai. Umierajúceho malomocného ponechali jeho smut
nému osudu, z ktorého ho vyslobodila milosrdná smrť.

O. Damján smutno kráčal do Kohaly. Rozmýšľal o  tom, 
eko to môže vyzerať n'a Molokal, bez lekárskej pomoci, bez 
akejkoľvek inej pomoci, bez kňaza. Ako vôbec žijú tam ľu
dia, akú stravu majú. poriadok, oblečenie, aké bývanie, ak 
sú ponechaní sami na seba? T ieto myšlienky odteraz mu 
nedávali spokojne spávať. Vo svojej Kohale sa dobre cítil, 
život aj po zemetrasení sa opäť rozprúdil, rany sa pomaly 
zahojili. Vo všetkom mu pomáhal jeho nový spolupracovník, 
ktorého dostal na pomoc, brat Gašpar z Flámska. Už mal 
aj svojho rehoľného spolóčníka, chvíle oddychu s ním trá
vil v  peknej záhrade, medzi kvetinovými a zeleninovými 
záhonmi, medzi včelami v peknom včelíne. Pomáhal mu nie
len v  kostole, ale aj v  Škole, pri ošetrovaní chorých, pri na

cvičovaní spevov. Nuž o. Damián by si tu bol žil šťastne, 
možno aj do smrti, keby mu bola dávala spokojne spávať 
myšlienka na ostrov zatratencov, na IVIolokai. Neopúšťala 
ho od času, čo domorodci si tak bránili malomocnú staren
ku pred jej odvlečením na Molokai. Čo to bol za ostrov 
a aký život bol na ňom?

(Pokračovanie v budúcom čísie)

NAŠE V ZO R Y
( Svätci mesiaca)

VŠETCI NIEČO HĽADÁME . . .

Macedónia, pustovníka v Sýrii, znali široko-ďaleko. Už 
štyridsať päť r okou ž il v samote, púšti, ďaleko od sveta, 
v jame pod šírym nebom. Z il v m odlitbe a pokání. A istého 
dna zanechal pást. Odišiel do hĺbky lesa, aby bol ešte viac 
vzdialený od hluku sveta.

V tom  oko lí nejaký dôstojník bol na poľovačke a náho
dou natrafil na kolibu pustovníka.

— Povedz mi, človeče Boží, — ozval sa k Macedóniovi, — 
čo ta tu priv ied lo? Co hľadáš v tom to divokom lese?

— Ja ti to  rád poviem, — odpovedal starec, — ale naj
prv povedz, čo ty tu hľadáš?

— N o, — usmial sa dôstojník, — ja tu hľadám zver. 
Poľujem . Som vášnivý lovec.

— A ¡a, — odpovedal človek Boží, — hľadám svojho 
Boha. V te jto  dôstojnej poľovačke neprestanem, dokiaľ ho 
neuvidím.

Dôstojn ík si sadol k pustovníkovej kolibe, pozeral sa na 
jeho chudobu, na svätosť jeho obličaja a jeho duša vní
mala tichú reč pustovníka:

„Vo svete každý n iečo hľadá, po niečom  túži, na niečo 
poľu je . jedni hľadajú bohatstvo. Nemajú pokoj ani vo 
dne, ani v noci, len  aby čo najviac nahromadili. Pracuju, 
dobývajú, namáhajú sa a po smrti stoja na súde Božom 
s prázdnymi rukami

Dôstojn ík sa pozeral na starca. Chudý, len koža a k o J , 
ale pritom  všetkom jeho ob liča j taký príjem ný a krásny. 
Sala z neho svätosť. A jeho oč i hovoria:

„In í sa ženú za rozkošami. T ie to  sú ich „bohom “. A k o ľ
ko obetí prinášajú tom uto m olochovi: svoj čas, svoje zdra
vie, svoju česť mu prinášajú. Celé noci nespia, lebo sú 
v podrúči te jto  vášne. A ich  koniec — „plač a škrípanie 
zubov“ . —

Dôstojn ík sa díva na starca a vidí v jeho očiach prísnosť, 
ktorú ihneď vystrieda žiaľ nad osudom týchto rozkošníkov.

Teraz starec prehovoril. V idel, že dôstojník číta jeho 
myšlienky. Preto uzavrel rozhovor slovami:

— Len málo je tých, k torí hľadajú Boha. A ich odme
na? Už na tom to svete šťastie a pokoj, ktorý „svet ne
môže dať“ . Šťastie, ktoré sa nekončí smrťou, pokoj, ktorý  
trvá večne.

Svätý Macedónius zom rel v roku 420. Jeho pamiatku 
svätí Cirkev 24. januára.

PÁČIŤ SA IBA BOHU . ..

Blesilla bola m’oderná žena. Už i je j meno pripom ínalo  
módnosť. Bola pokrstená, ale na to, že Je kresťankou ne
myslela. Bola elegantná, mladá Rimanka, ktorá zmýšľala 
po svetsky. Bola bohatá a bohatstvo vedela využiť. Bola 
šťastná, keď ju obdivovali. Chcela, aby ju obdivovali. Vy
držala ce lé  hodiny sedieť pred zrkadlom  a „ šľachtiť“ svo
ju krásu. Slúžky celé hodiny museli česať je j vlasy, oblie
kať ju a okrašľovať. Jej najväčšou starosťou bolo, aby vždy 
bola oblečená podľa najnovšej módy.

Vydala sa mladá. Bola Šťastná. Ale s mužom v šťastí 
nežila dlho. Jej ráanžel náhle zomrel. I  ona ťažko ocho
rela. Bola už nad hrobom. Vtedy si uvedomila márnosť 
všetkých m íňajúcich sa vecí. Videla seba v minulosti a 
poznávala, akou hlúposťou sú tie všetké túžby, ktorým žila.



V DUCHU HESIEL MEDZINÁRODNÉHO 
DŇA MIERU!

Svätý Otec Pavol VI. v  poso lstve zo dňa 18. decem bra 1976 
sa obrátil na všetkých ľudí dobrej vô le , aby každoročne —  p rvé 
ho januára —  s lá v ili na ce lom  svete M edzinárodný deň mieru.

Poslaním tohoto vznešeného podujatia, ako to u v iedo l Svätý 
Otec, je  —  brániť m ier pred  nebezpečenstvam i, k toré mu hrozia.
V ďalšej časti posolstva Svätý Otec vym enuváva nebezpečenstvá, 
ktoré ohrozujú m ier:

— Nebezpečenstvo použitia  nezákonných  prostriedkov, do k to 
rého môžu byť vohnané n iek toré  skupiny, keď  sa neuznávajú  
ich práva na ž ivo t a ľudskú dôstojnosť.

— Nebezpečenstvo —  dnes obrovsky zväčšené —  použitia  straš
ných n ič ivých  zbraní, na ktoré sa vynak ladajú  ohrom né f i 
nančné prostriedky.

— Nebezpečenstvo presvedčen ia , že m edzinárodné spory nem ož
no rieš iť rozum ným  rokovan ím , za loženým  na práve, spra
vod livosti a rovnosti, a le iba odstrašu júcim i a vražedným i 
úsiliami.

Na každý M edzinárodný deň m ieru  Svätý Otec vyh lasu je hes
lo, ktoré vy jadru je požiadavky na poslan ie ľudského jed in ca  i ná
rodov v p ráci za m ier m edzi všetkým i ľudským i bratm i:

rok 1969: Cesta k m ieru  je  ro zvo j ľudských práv
rok 1970: Zm ieren ie je  najlepšou  výchovou  k m ieru
rok 1971: Každý č lovek  je  m ojím  bratom

rok 1972: Ak chceš m ier, usiluj sa o sp ravod livosť
rok 1973: M ier je  m ožný
rok 1974: M ier záv is í aj od  teba
rok 1975: Zm ieren ie  —  cesta k m ieru
rok 1976: Pravé zbrane m ieru
rok 1977: Ak chceš m ier, bráň život.

— Toto všetko mi nepomôže, keď k môjmu lôžku pristú
pi smrť, a odvedie ma na Boží súd! — šepkala si v cho
robe. — Život, to nie je hra. Pre mňa bol život hrou. ň  tu 
pri smrti mi pomôže len jedno: Božia m ilosť . . .

Blesilla pochopila život. Ťažko nadobudla zdravie. Ko
nečne vstala z lôžka. Dlhé mesiace rozmýšľala nad pozna
nou pravdou života. Teraz ju pozná a neváha svoj život 
viest inou cestou.

jej život sa stal úplným opakom predošlého. Už nesede
la pred zrkadlom. Jej zrkadlom bol Spasiteľ, od ktorého sa 
učila skrášľovať život cnosťami. Už nenáhaňala slúžky.
Bola im priateľkou. Už netúžila páčiť sa svetu a nosiť 
krásne šaty podľa nojnovšej módy. Jedinou je j túžbou 
bolo páčiť sa Bohu v pokore. Svoje k lenoty predala a pe
niaze rozdelila chudobným. Stala sa následovničkou sv. 
Hieronyma.

Umierala mladá. Dookola nej stáli príbuzní, priateľky.
— Proste nášho Pána a Spasiteľa, aby mi odpustil, že 
som nemohla všetko vykonať, čo som chcela.I — šepkala 
umierajúc.

Bol rok 383. Jej pamiatku svätíme 22. januára.

BOHATÍ V CNOSTIACH

Bola druhá polovica 4. storočia. Starodávna rímska šľach
tická rodina v Gálii dbala na výchovu svojich  synov Hono- 
ráta a Venancía. Synovia boli krásni, schopní a skoro 
ovládali všetky vedy. Otec bol pyšný na oboch. A le sám 
bol pohan. Synovia pri štúdiu poznali i kresťanské učenie. 
Aj toto ich zmenilo. Veľké otcovo bohatstvo ich nezaují
malo. Rozhodli sa byt bohatí v cnostiach.

Rodičia sa spočiatku hnevali, h roz ili im, napom ínali ich, 
vysmievali sa im  a potom  ich nechali na pokoji. A synovia, 
dvaja bratia, sa rozhodli pretekať sa v cnostiach. Postavili 
si body pretekov:

— kto z nás bude usilovnejší v m odlitbe a skromnejší 
v jedle,

— kto prívetivejš í v jednaní s ľuďm i a skrom nejší v ob
liekaní,

— kto m enej prehovorí a radšej sa viac modlí,
— kto trpezlivejšie znesie krivdy a ochotnejšie vyko

náva m ilosrdenstvo,
— kto bude štedrejší k núdznym v tom, čo si odriekol,
— kto láskavejší k ľuďom , uctievajúc v n ich  Krista,
— kto pri všetkej túžbe po kresťanskej dokonalosti sám 

seba považuje za najmenšieho . . .
T ie to a ďalšie body boli bodmi pretekov dvoch bratov.
Rodičia zm enili svoj názor na synov. Vidiac, že ich 

synovia sú v úcte u iných ľudí, teš ili sa zo svojich  detí.
Honorát a Venancius vyrástli. Jedného dňa sa rozhodli 

pozrieŕ, na život východných pustovníkov. Doplávali však 
len do Grécka. Venancius zom rel a Honorát sa sám vracal 
domov. Pristal na jednom zo štyroch Lerinských ostrovov 
v Stredozemnom m ori a žil tam pustovníckym  životom. 
P rip o jilo  sa k nemu ešte n iekoľko nadšencov a tak založil 
monastier.

Š iroko-ďaleko bolo známe meno spravodlivého Honoráta. 
Z celého ostrova k nemu prichádzali poradiť sa a s pros
bami o modlitby. A on ku všetkým bol štedrý, veľm i štedrý.



V roku 426 H onorâta zv o lili za arelatského biskupa. N e 
rád, ale s pokorou  p rija l ten to  vysoký cirkevný  úrad. H o
norât, k torý  dosiaľ ž il ďa leko od ľud í, teraz medzi nim i 
hlášal evanjelium  svojím  spravodlivým  ž ivotom  a slovom .

P ri svoje j p ráci fažko ochore l. V eria ci, vidiac, že ich  
biskup umiera, p riš li p ros iť od neho posledné požehnanie. 
A H onorât k ním  p reh ovoril:

— Pozrite  sa, najm ilší, aká slabá je  táto naša telesná  
schránka. Ani dôstojnosť, ani bohatstvo nás nezachráni 
pred smrťou, k torá  postihne každého, spravodlivého i 
hriešnika, bohatého i núdzneho. Teda ďakujm e Spasite- 
ľov i, že nám osladil sm rť nádejou na vzkriesenie, k toré  
nám zaručil svojím  Vzkriesením . Takým i buďme v ž ivo 
te, aby sme sa nem useli báť sm rti, ale aby sme ju m oh li 
očakávať ako prechod do iného, lepšieho života. Sm rť nie 
je zlo, keď nevedie do zatratenia. Teda, drahí m oji, nedaj
te sa spútať láskou k márnostiam, nezbierajte zemské bo
hatstvá a nedajte sa os lep iť ich  leskom . Lebo je  hriech  
užívať na zatratenie duše tie  veci, k toré  sú nám dané na 
posvätenie 'a spásu.

Usnul v Pánu roku 428.

Jeho nástupca, biskup sv. H ilarius, v pohrebnej reč i po 
vedal:

„ Sami ste počúvali jeho kázne, k to ré  vychádzali z jeho  
čistého srdca. V ideli ste jeho lásku, k torá  bola taká veľká, 
že právom sa o nej vy jadril jeden svätec: Keby som chcel 
zobraziť lásku, namaľoval by som ob liča j H o n o rá ta “

Pamiatku sv. H oneráta slávi C irkev 16, januára.

o. Št. Papp

APOŠTOLSKÍ  O T C O V I A

Prvé storočie sa chýli ku koncu. A  prvá generácia kres
ťanov? Tá vcelku ukončila už svoju misiu: väčšina apošto
lov zomrela - jedine apoštol Ján žije. Vydali jednoznačné 
svedectvo o  Kristovi. V Písme podali jeho náuku^ Kto však 
nastúpi na ich miesto, kto ich štafetu preberie? Glohy, kto
ré pred kresťanstvom stáli, boli mimoriadne náročné.

Kto tieto náročné úlohy splní, ktože ich preberie?
Mohli, ba museíi ju splniť príslušníci druhej generácie 

kresťanov, žiaci apoštolov, teda žiakov Kristových. Pre túto 
bezprostrednú blízkosť k apoštolom voláme ich -  apoštol
skí otcovia. Viem e teda dosť presne určiť aj čas ich účinko
vania. Prví z nich žili už vtedy, keď apoštol Ján prežíval 
svoje posledné roky. Ak k tomu pridáme ľudský vek, po
slední z apoštolských otcov dokončievali svoj život i svoje 
d ielo  v rokoch 170 - 180.

Teraz svoj zrak uprime aspoň na niektorých z nich.
Cirkevné dejiny na prvom mieste medzi apoštolskými 

otcami uvádzajú sv. Klimenta Rímskeho. Tento cirkevný de
jateľ bol tretím biskupom mesta Ríma (v  rokoch 91 -100 ). 
Zomrel mučeníckou smrťou ako vyhnanec v Chersone na 
Krymskom polostrove.

A  toto iste každému z nás pripomenie čosi veľm i dôleži
té. V eď  sv. Kliment nie je nám neznámy, ba presnejšie po
vedané, je nám až veľm i blízky. To je ten, ktorého pozostat
ky v roku 861 našli naši vierozvestovia Konštantín (Cyril) 
a Metod. To sú tie  pozostatky, ktoré Konštantín a Metod 
niesli cez Veľkú Moravu do Ríma. To je tá veľavýznamná 
cirkevná osobnosť, to je ten svätec, ktorému veľkomoravská 
misia bola zasvätená: sv. Kliment bol duchovným patrónom, 
bol prítomný pri krste našich predkov, nášho národa.

Sv. Kliment Rímsky napísal v iac  diel. Najznámejší i naj
dôležite jš í je jeho List Korinťanom. Je to list plný múdrosti, 
rozvážnosti) list, ktorý svedčí o kresťanstve i o ľudských 
kvalitách pisateľa. V ňom sv. Kliment zdôvodňuje primát 
rímskeho biskupa. Hovorí o organizačnej štruktúre Cirkvi. 
Upozorňuje na to, že Cirkev je otvorená pre všetkých.

Našu pozornosť si ďalej zasluhuje biskup mesta Anti- 
ochie, sv. Ignác, prímením Antiochijský. Je to postava, 
osobnosť po každej stránke fascinujúca. Dodnes očarúva: 
a aj my dnes plne chápame tých, ktorí v  kresťanskom sta
roveku i v kresťanskom stredoveku kráčali -  doslovne - 
v šľapajach mučeníka i učiteľa sv. Ignáca. V roku 107 bol 
odsúdený na smrť. Mal byť hodený počas hier v Ríme 
levom. Prikuli ho k 10 vojakom a tak v ied li do Ríma. Ces
tou nadiktoval 7 listov, neúnavne potešoval, povzbudzoval, 
katechizoval -  apoštolova!. Jeho listy sa tešili veľkej au
torite, boli veľm i rozšírené. Zásadným spôsobom ovplyvnili 
rozvoj kresťanstva.

Ako tretí biskup sa k apoštolským otcom radí sv. Poly- 
karp, žiak a šíriteľ myšlienok sv. Ignáca, učiteľ sv. Ireneja.

Misiu druhej generácie kresťanov plnili aj nebiskupi, čiže 
aj nebiskupov, radíme k apoštolským otcom. Aj tých je 
v iacej. Dokonca sú medzi nimi aj takí, ktorých meno ne
poznáme: poznáme však ich práce, ktoré ich preslávili. 
Upozorňujeme napríklad na mimoriadne cennú knižočku s 
titulom Didache alebo Náuka Dvanástich. Ide o  prvý kate- 
chizmus i prvú liturgickú príručku i prehľad morálnych po
vinností prvých kresťanov i prvý návod askézy. Jej pred
nosťou je aj to, že je konkrétna. Informuje nás o podmien
kach udeľovania krstu, o pôstoch, modlitbách, vysluhovaní 
sviatosti Eucharistie. Vďaka tejto knihe -  jej autor pochá
dzal pravdepodobne zo Sýrie, z Palestíny alebo z Egypta 
a bola napísaná medzi rokom 70 a 200 - máme konkrétny 
a relatívne celý  obraz života prvých kresťanov.

Originálne je dielo Pastier. Pripisuje sa Hermasovi, ktorý 
bol pôvodne otrokom. Toto dielo dlho plnilo funkciu, ktorú 
neskôr zaujalo Nasledovanie Krista. Symbolickým jazykom 
hovorí o  Cirkvi, o kresťanoch, o životných zážitkoch i o 
postoji k nim, vyzýva k pokániu.

K dielam apoštolských otcov sa radia aj „Šalamúnové 
ódy“ . Už titul pripomína, že ide o  svojrázne reminiscencie 
na Pieseň nad Piesňami, na Knihu múdrosti zo Starého zá
kona. Je to majstrovská básnická zbierka; je to mystika: 
,,Ako med teč ie  z plástu i ako mlieko zo ženských pŕs, tak 
moja nádej plynie k Tebe, Bože môj. Ako struny citary sa 
chvejú pod dotykom prstov, tak som v  láske ja celý v  Du
chu Pánovom . . .  O tvárajte, otvorte srdcia na svadbu Pána 
a nech láska zo sŕdc vašich tečie na vaše pery.“ M. S.



30 rokov od prvej dvojročnice
Prvým januárom roku 1947 vstúpil v platnosť zákon o dvojročnom  hospo

dárskom pláne na obnovu a výstavbu republiky, k torý  schválilo Ústavodarné 
národné zhromaždenie v Prahe v októbri roku 1946. Tento plán zahŕňal budo
vateľské úlohy a pracovné úsilie na roky 1947— 1948.

Splnením  dvojročného hospodárskeho plánu sledovali sme odstránenie vo j
nového pustošenia a dosiahnutie predvojnovej výroby. Bolo treba odstrániť 
najhrubšie následky vojny, zlepšiť zásobovanie a bývanie, dokončiť menovú 
nápravu, zlepšiť zdravotnícku štruktúru, presíd liť našich rodákov z cudziny 
a pod. Bolo treba sa snažiť o p rekročen ie priem yselnej výroby opro ti stavu 
z roku 1937 o 10 pere., dosiahnuť v poľnohospodárstve predvojnovú úroveň, 
opraviť alebo nanovo postaviť 125 tis íc  domov, stavať cesty, železnice , vodné 
priehrady, elektrárne, nem ocnice, rozš íriť dopravu, vyrovnať hospodársku ú- 
roveň Slovenska s českým i krajinam i. Bola to tvrdá, ťažká ale aj zodpoved
ná robota .

Po toľkých rokoch úspešného mierovo-budovateľského úsilia môžeme dnes 

pri spomienke na 30. výročie od vstupu do prve j dvojročn ice  hrdo konšta

tovať: bol to  tvrdý, ale dobrý a spoľahlivý Štart. N epoľavili smel Po prvej 

d vojročn ici p riš li slávne a úspešné päťročnice. N im i rozkvitá naša drahá a 

krásna vlasť a to nás všetkých zaväzuje k pevnému rozhodnutiu: vytrvalo 

pracovať, každý na svojom  mieste, a zo všetkých síl, aby sme úspešne do

siahli vytýčené cie le  aj našej šiestej päťročn ice!

B, D.

„Osadil sa v mestečku zvanom Nazaret“
(M t 2, 23)

Vianoce znamenia j ó velebnú mystiku, komplex emocionál
neho prežívania vianočnej pohody pri príležitosti narode
nia Spasiteľa sveta. Mystika Vianoc má však aj svoje t ie 
nisté stránky. Existuje ¡nielen svetlý a jasavý Betlehem, 
ale i Betlehem mročný a krvavý, v ktorom krvou poškvrnená 
ľudská ruka zbúrala všetko, čo bolo krásne, vznešené a 
ľudské. „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a kvílenie. Ráchel 
oplakáva svojich synov." (M t 2, 18). Je to Betlehem smút
ku, zúfalstva a sĺz. Vznikol postupne, počnúc beznádejným 
zháňaním 'nocľahu, potom pokračoval zabíjaním betlehem
ských nemluvniat, až v závere dosiahol vrchol v úteku Sv. 
rodiny do Egypta.

2ivot Kristov na tejto zemi má svoj krvaivý prológ i epi
lóg. Začína sa krvavým zabíjaním betlehemských chlapcov 
a končí s a krVavým ukrižovaním n'a Golgote.

V krvavom prológu Kristovho života hlavnú rolu hrá He
rodes Veľký, ktorý dal zavraždiť v Betleheme a na okolí 
každého chlapca do dvoch rokov, ktorý sa narodil po 747. 
roku, keď sa podľa výpočtu Keplera po prvý raz objavil na 
nebi zvláštny jav - ,.betlehemská hviezda." Herodes Veľký
v zabíjaní bol ukrutný a zákerný.......... a keď ho nájdete,
oznámte mi to, aby som sa mu aj ja išiel pokloniť." Mt 2,
8). Vyvraždil posledné výhonky rodu Makabejcav. Pred 
tridsiatimi rokmi, keď svoju hlavu ozdobil korunou Dávi- 
dovcov, postavili sa proti nemu predstavení „VEĽKEJ RA
DY" židovskej. Za tú bezočivú odvážnosť, nechal zahrdús'iť 
všetkých jej predstavených, okrem Killela a Schamaia, kto
rí vtedy boli ešte veľmi mladí. Herodes nešetril an'í svo
jich najbližších. Zo žiarlivosti nechal zavraždiť svoju man
želku Mariannu a svojich troch synov: Alexandra, Aristobu-

ía a Antipátera. Nečudo, že dokonca sám rímsky oi-sár Au- 
gustirs opovrhoval ním o povedal: „Radšej budem prasa
ťom Herodesovým, než jeho synom."

Krvavým epilógom Kristovho živlota je ©oilgota. Tu sa 
končí naše vykúpeníie slovami Krista: „ D o k o n a n é  j e I" 
(Jn 19, 30). To znamená urobené je všetko pre spasenie 
človeka! V tejto tragédii hrá druhoradú úlohu následník 
Herodesa Veľkého, zvaný Herodes Antipas. Jeho prepychový 
palác na brehu Genezoretského jazera je hniezdom hrieš
nych radovánok a nerestí. Pred Herodesa priviedli Sporite
ľa na Pilátov rozkaz, aby ho Herodes súdil. To sa však



neuskutočnilo, lebo Syn Boží pred Herodesom mlčal. Nako
niec . . .  „na posmech dal ho ob liecť do skviúceho rúcha a 
poslal ho späť k Pilátovff." (Lk 23, 11). Herodes bol vra
hom sv. Jána Krstiteľa, lebo dol s ťa ť jeho -hlavu po tanci 
so Salome, na naliehanie Herodiády, manželky Herodesovho 
brata Filipa, s ktorou žil v nedovolenom zväzku.

S v. rodina po smrt'i Herodesa Veľkého sa vrátila späť z 
Egypta a usiadíla sa v Nazarete. Z Betlehema do Nazaretu 
je 127 kilometrov. Nazaret v križiackych časoch bol vyh lá
sený za hlavné m e sito G aliley o povýšený na arcibiskupstvo. 
Zidla toto  mesto zlaznávali, ale pre nás kresťanov ostáva 
drahým a vzácnym, lebo v ňom prežil náš Vykupiteľ skoro 
celý svoj život. V  blízkom okolf mesta vyčnievia z pohoria 
400 metrov vysoký vrch - Džebel Kafn^ak. Písmo nám pri
pomína, že -na ten vrch vyvied li Z id la Krista a ohcel'i ho 
odtia ľ sotiť do priepasti, lebo sa vyhlasoval z q proroka. 
O dtiaľ je veľmi krásiny pohľad na celé okolie me-sta.

Na miesite nazaretského domu, v ktorom odznel anjelský 
pozdrav archanjela Gabriela, byzantskí cisári vybudovali 
veľkolepú baziliku, ktorá po odchode križiakov bola na 
rozkaz sultána Bibarsa zbunaná a v XVII. storočí ju znovu 
vybudovali o tcovia  františkáni. Nazaretský dom Blahozves- 
tovania bol obyčajným domom, vytesaným do ¡skaly v po
dobe jaskyne, ku ktorému pristavili menšiu stavbu. Cez ňu 
sa dostaneme do kaplnky Blahozvestovamia. Na jej oltárii 
je umiestnený latinský nápis: „Verbum oaro hic faotum est". 
(Tu sa S lova-sťalo telom ).

Z vyprávania dávnych pútnikov sa dozvedám e o dvoch 
chrámoch v Nazarete; jedn»ak o chráme Blahozvesiťovania, 
kde žila nazaretská Panna pred zasnúbením, a jednak o 
dome sv. Jozefa, v ktorom žila Sv. rodinia. Na mieste, kde 
kedysi stál dom sv. Jozefa, stojí dnes prekrásny chrám.

Pred štyridsiatim i rokmi Nazaret mal asi 8500 obyvate
ľov. Z toho 1500 mohamedánov. Ostatní boli kresťania. Na- 
zare't sa môže ešte pochváliť svojou starobylou synagógou, 
v ktorej Kristus vysvetľova l farizejom  a zákonníkom svoje 
mesiámske poslanie: „Duch Pánov je nado mnOu, preto ma 
pomazal, poslal ma hlásiať b lahozvesť chudobným (uzdra
vovať skrúšených srdcom ), oznám iť zajatým oslobodenie, 
slepým  (udelen ie ) zraku, utláčaných prepúšťať na slobo
d u . . . "  (Lk 4, 15). Koľko sociálneho a ľudského cíten ie na
chádzame v týchto slovách!

Betlehem a Nazaret! Ktorý je slávnejší z nich? Bezpochy
by rodisko Spasiteľovo -  Betleheml Avšak keď berieme 
do úviahy všetky okolnosti, Nazaret prevyšuje Betlehem, le
bo v ňom Syn Boží sa zdržiaval 30 rokov. Tam „vzm áhal 
s-o v múdrosti, veku a milosti pred Bohom aij ľuďmi." (Lk
2, 52).

o. JÄN  TICH Ý

„Č lovek potrebu je m odlitbu, aby m ohol zostaf duševne 
zdravý. Avšak m od liť sa m ôže len  vtedy, keď  jeho mod
litba vychádza zo ž ive j viery. A naopak zasa — tým  sa 
okruh uzaviera — jeho viera  zostáva len  vtedy živou, ak 
sa bude m odliť. Lebo m odlitba nie je  činnosťou, k torú  Člo
vek môže a nemusí konať bez toho, žeby sa to  dotýkalo  
jeho viery, ale je to  je j najzákladnejší p re jav: stretnutie  
s Bohom, ku ktorém u viera sm eruje. M ôžem e p rež iť ob
dobie, keď sa nám m odlitba nedarí; na trva lo však viera  
bez m odlitby nie je  možná práve tak, ako nie je  možný 
život bez d ýchan ia “ (R . Q U ARD IN I)

L. Záhorský: Matka ( o le jj .

Dozrievame
Dozrievame, a preto nemôžeme celý  život premašírovať 
v  rovnakom oblečení.
Nem ôžeš si počínať ako dieťa, keď už d ieťaťom  nie sí.
A vôbec si už nemôžeš počínať ako študent, 
keď si sa stal samostatne zárobkové činným.
Nesm ieš si počínať ako obyčajný pracovník, 
keď  si zodpovedným vedúcim, 
ani hrať sa na slobodného fešáka, 
keď si ženatý.

Mení sa tvoj život, meníš sa aj ty.
Preto treba vždy presedlať, 
aj keby sa ti ako nechcelo.
Treba zanechať doterajšie 
a naštartovať do nového - 
zaujať nové m iesto v rodine i spoločnosti, 
novú polohu
vo svojom ľudskom dozrievaní -  
dôsledne a zodpovedne.
Ináč narobíš veľa  nepríjemností 
sebe,
ľuďom okolo seba 
a nakoniec 
vyjdeš na posmech!

(Z  poľ. Marián Malinski - prel. MS)
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VŠETCI SME SI BRATIA

Bola vojna. Front sa blížil. Nálety boli čoraz čas
tejšie, mŕtvych a ranených v dedine pribúdalo. 
Ľudia sa zdržovali len doma, lebo ani nedoznela 
siréna a už padali bomby. Značnú časť dňa strá
vili v krytoch, za ktoré Im slúžili poväčšine p iv 
nice. Tam sa schádzavalo i niekoľko rodín, lebo, 
ak ich bolo viacej spolu, tak sa báli menej.

Téma, okolo ktorej sa zvyčajne točil rozhovor, 
bola vojna a s ňou spojená neistota. Nik nevedel, 
či do večera bude medzi živými. Prichádzali hro
zivé správy o evakuácii, o úteku do lesa, o vy 
pálených dedinách, o odvlečených a veľa iných. 
Bol sychravý chladný podvečer. Predtým  výdatne 
pršalo, blata a kaluží bolo všade. Ľudia sa usi
lovali za vidna dať všetko do poriadku a najesť 
sa, lebo bol príkaz na zatemnenie. Potom sa po
brali do krytu, kde už mali pripravený provizórny 
nocľah. Jeden sa zababúšil do kožucha, druhý do 
kabáta, iný si priniesol perinu. Tam pretriasali 
novinky, ktoré sa cez deň dozvedeli a potom sa 
spoločne pobrali spať.

No, dnes nemohli zaspať. Sotva sa začalo stm ie
vať, ani siréna nezaznela, keď počuli nad sebou 
lietadlá, z ktorých sa sypali bomby. Ľudia nechali 
všetko a utekali ozlomkrky do krytov.

Na konci dediny bola väčšia pivnica pod starým 
masívnym domom, do ktorej sa schádzalo n ie
koľko susedných rodín. I teraz dobehol, kto sti
hol. Ostatní sa učupili v izbách, poniektorí sa 
skryli pod stôl, alebo pod posteľ, iní zase utiekli 
do blízkej šopy alebo chlievka.

To bol najkrutejší nálet. Hrmeli výbuchy, zem 
sa otriasala, domy „tancovali“ , okná rynčali. Ľu
dia v krytoch od strachu ani nedýchali, b ledli, 
čakali, kedy bude koniec tej hrôze. A le  sekundy 
sa nemilosrdne predlžovali.

Konečne nastalo ticho. V spomenutom kryte na 
konci dediny sa ešte za čas nikto neozýval. Ko
nečne preriekol Mišo, chlap stredných rokov: 
Pôjdem sa pozrieť, ako to vonku vyzerá.

Susedova stodola horela, jej plameň ožiar o val 
veľkú časť dediny i poľa. Rozhliadol sa, a na ces
te, čo viedla do dediny, zbadal človeka, ktorý 
ležal blízko krátera. Akiste bol zabitý výbuchom. 
Na druhej strane cesty bol les.

Nestihol zabehnúť do lesa, — pom yslel si Mišo.

Vbehol do pivnice a hovorí:

Susedova stodola horí a na ceste v po li podľa 
všetkého leží zabitý človek.

Teraz všetci vybehli, upreli zraky na horiacu sto
dolu a ešte viac smerom, kde leža l m ŕtvy č lo 
vek.

Všetci pozerali, ale nik sa nemal k činu.

Mali by sme ho zaniesť na cintorín. Je to predsa 
človek, — povedal Mišo.

Cintorín bol dosť ďaleko, k tovie či dakde nie je 
nevybuchnutá bomba. Každý mlčal.

Stefko , poďme, — zvo la l Mišo, —  zanesieme ho 
do márnice. Ráno sa oň niekto prihlási.

Štefko sa s nevôľou pohol. Keď prišli k mŕtvemu, 
zbadali, že pravú ruku má odtrhnutú, nohy doka- 
ličené, tvár pokrytú blatom, ktoré bolo zm ie
šané s krvou.
Márnica, do ktorej ho priniesli, bola jednoduchá 
búdka, prikrytá starou, sčernetou slamou. Miesto 
okna mala len väčšiu dieru v  stene, čo jej dodá
valo strašidelný vzhľad. Boli v nej prim itívne 
máry, zbité nehobľované dosky na štyroch ko lí
koch, zabitých do zeme.
Keď ho na ne po ložili, Mišo riekol:
Predsa by som chcel vedieť, kto je  to.
Popri cintoríne bola hlboká priekopa plná voi- 
dy. N ačrel zloženým i dlaňami a umyl ňou tvár 
mŕtveho. Urobil to zo tri razy, keď Stefko vyk rí
kol a začal plakať. V blikote zápalky, ktorou 
osvetlil zohyzdenú tvár, poznal svojho brata, Fer
ka, ktorý sa prižen il do susednej dediny . . .

Pomôžme v nešťastí každému ako vlastnému bra
tovi. V nešťastí sa naša bratská spolupatričnosť 
hlási najzreteľnejšie.

TRPEZLIVOSŤ SA VYPLATÍ

Mirko bol švihák. Jeho veľkou láskou bolo auto. 
Vedela to dobre jeho mamička Agáta, ktorá by 
mu bola zniesla modré z neba. I teraz si sadol 
za volant, matka sa posadila k nemu, aby sa tešila 
z jeho radosti.
M irko naštartoval, pridával rých losť a uháňal. Je
ho obľúbená rých losť bola stovka. Radšej viac ako 
menej. Matka naňho pozre la  a zasm iala sa. Syn 
vedel, čo to značí. Zvýšil rýchlosť, veď mal pred 
sebou rovnú cestu a na nej nič, iba neďaleko 
stálo na kra ji nákladné auto. M irko ho obchádzal 
v plnej rýchlosti, ale nevedel udržať auto v  pria
mej čiare, začalo lav írova ť z jedného kraja vozov
ky na druhý. Šťastie, že nemal pred sebou nijaké 
vozid lo. No predsa svoje auto nezvládol. Na zá
krute vy le te l do priekopy. N arazil na m alý kop
ček. Strecha auta sa na pravej strane prelom ila. 
Matka utrpela úraz; mala poškodenú chrbticu. 
Syn vyviazo l s menšími odreninami.

Matku p rev iez li do nemocnice. Na šiji sa je j vy 
tvoril malý oblúčik. Pravou rukou a nohou vôbec 
nehýbala. Ľavou rukou vlád la  obstojne, ľavou 
nohou len trochu. Po dôkladnom prešetren í dali 
je j skoro celé telo do sádry.

Spočiatku sa pacientka cítila  v tej sádre ako-tak. 
Čoskoro sa začala sťažovať, že ju pod ňou telo 
svrbí, bolí, že sa nemôže pohnúť. Neustále do
biedzala, aby je j sestry uvoľn ili sádru na krku. 
Ony odpovedali, že to možno spraviť len  na prí
kaz primára. No, prim árovi sa to neodvážila  po
vedať. Stálym jajčaním  a ponosami otrávila  ná
ladu v  celej izbe. Všetko jej bolo zlé, každý jej 
prekážal.



Konečne povedala aj primárovi, aby jej tú sadru 
sňali, alebo aspoň uvoľnili, lebo ona to už ne
vydrží.
Len trpezlivosť. Uvidíte, že trpezlivosť sa vám bo
hato vyplatí.
Pacientka neprotirečila, ale anii s tým nesúhlasila. 
Ticho si zaplakala.
Prišiel ju navštíviť manžel, Róbert. Začala lamen
tovať, čo v tej sádre vytrpí a nikto ju nechce chá
pať. Tvrdila mu, že už iste bude mať pod ňou 
rany, že je to 11a nevydržanie. Prosila ho, aby za
šiel sám za primárom a vysvetlil mu to.
Manžel šiel, vylíčil nakrátko manželkine sťažnos
ti. Primár sa ho spýtal:
Chcete, aby sa vaša manželka vyliečila, alebo aby 
zostala mrzákom?
Samozrejme, aby sa vyliečila, — odpovedal poho
tovo Róbert.
Teda musíte mať obaja ešte trochu trpezlivosti.
To trochu sa rovnalo niekoľkým dňom.
Teraz primár nariadil sňať sádru. Povedal pa
cientke:
Prejdite sa po izbe!
Všetci ustrnuli, a všetky oči sa obrátili na ňu. 
Pacientka nesmelo vykročila a pomaly prešla. 
Upažte oboma rukami! — prikázal jej zas primár. 
Ozaj ich upažila.
A teraz si už ľahnite, každý deň sa trochu prejdite 
a onedlho pôjdete domov.
Pacientka naňho pozrela a nevedela prísť k slo
vu.
Vidíte, že trpezlivosť sa vyplatila, —'povedal jej 
primár a odišiel.

Trpezlivosť sa vždy vyplatí, i keď si vyžaduje 
obete.

PIJANSKÉ PRIATEĽSTVO

Slavo a Mirko sedeli v krčme pri stole a popíjali. 
Vonku bola zima, padal sneh v hustých veľkých 
chumáčoch. Stmievalo sa.
Ešte jednu fľašu rumu, — rozkázal Slavo. 
Netreba — ohradzoval sa Mirko — už máme toho 
dosť. Bolo by načase odísť domov.

L. Záhorský : Cesta k sve tlu  (o le j ) .

Priniesť fľašu — zdôraznil Slavo a buchol paš
ou o stôl — vari sa len nebojíš ženy.
Krčmárka priniesla, Slavo nalial, štrngli a vypili. 
A tak sa častovali v začmudenej miestnosti, kým 
neuvideli prázdne dno fľaše. Len potom sa vyte- 
rigali. Boli už poriadne nacenganí, keď sa rozišli. 
Slavo šiel hore, Mirko dolu dedinou. Zababušili 
sa, lebo fúkal ostrý severák, ktorý prenikal do 
kosti.
Mirko bol už asi na polovičke cesty domov, keď 
sa razom pošmykol a na ľade pokrytom sviežou 
vrstvou snehu, spadol a zlomil si nohu i  dve re
brá. Na ulici nebolo živej duše. Kričal a volal o 
pomoc. Počuli v blízkom dome, prišli k nemu 
a snažili sa ho dostať do izby. Šlo to ťažko, lebo 
jojčal len čo sa ho dotkli. Konečne sa to poda
rilo a domáci odkázali jeho manželke, Irenke, čo 
sa stalo.
Prišla ubolená, uplakaná i zahanbená, veď pálen
ka z neho razila ani zo suda.
Zatelefonovali pre sanitku, ktorá ho odviezla do 
nemocnice do mesta.
Na druhý deň čakali ľudia na zastávke ČSAD. Bo
la medzi nimi Mirkova manželka i Slavo.
Pravda, že sa Mirko včera dolámal na ľade a že 
je v nemocnici? — spýtala sa jej jedna ženička. 
Irenka nemohla odpovedať, dusila sa plačom, len 
prikývla.
Ako by nie — ozval sa skoro rozhorčene Slavo — 
aj vôl vie kedy má dosť a nevypije viac ako po
trebuje, ale Mirko vám bude chlastať, kým má 5o. 
Všetci sa pozreli na Irenku ako zareaguje. Ale 
ona nepreriekla, len si zakryla tvár a plakala.
Nedajme sa zviesť nijakým pijanom k nemiernos
ti. Ak nám nemierne pitie uškodí, on nás prvý vy
smeje.

Dr. Ján Bubán
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Nemám kedy...

A ko často  počujem e t ie to  dve slová vo svojom blízkom  
o k o lí. A kosi nám  i zovšedneli, používam e ich ako za k lín a d 
lo, výhovorku a an i nám  na tom  nezáleží, aký dopad m ajú  
na č lo veka , ktorém u sú určené. A  azd a  ka žd ý  d ru h ý  lis t 
zač ín a  slovam i „P repáč , nem al som kedy skôr n a p ís a ť . .  ., 
Bol som z a n e p rá z d n e n ý ... ,  M a ! som veľa  p r á c e . . . ,  Keby  
deň m al 48 hodín . . .  a podobne. A  popri tom  n iek to  opuste
ný, denne vyčkáva  p o štá ra  a  túžobne ča ká  na našich n ie
koľko  r iadkov .

Boh je pánom  času každ éh o  z nás a te n to  čas nám  bol 
daný, ab y sme tu  na zem i uskutočn ili poslan ie, k to ré  kaž
dém u z nás u rč il. Toho času nám  d a l n ado stač , fa lošne  
hovoria a píšu tí, k to rí by p o treb o va li 48-hodinový deň. Je 
na nás, ab y  sme te n to  čas rozum ne vy u ž íva li a rozvážne si 
ho n a p lá n o v a li. N a  n ikoho z nás n ie sú k laden é  nadľudské  
po žiad avk y  i keď  sa ta k  m ôže v o jed in e lých  prípadoch zdať. 
P ráve naop ak, všade vo  svojom  olcolí sme svedkam i nero
zum ného a nep lo dného v y u ž ív a n ia  času. A zd a  slová „ne
m ám  kedy" by m ohli byť op od sta tnené, ak ide o ne jaké zby
to čno sti a h lúpo sti.



Chráňme kultúrne pamiatky proti požiaru

Medzi poklady dedičstva na
šich otcov patria na popredné 
miesto kultúrne pamiatky. M a
li by sme ich• chrániť a zveľa- 
dovaí ako oko v hlave. Skutoč
nosť je však mnoho ráz iná. Raz 
je ;o zlomyseľný vandalizmus, 
inokedy i dobre m ienený sku
tok, pri ktorom nie sú rešpek
tované príslušné odborné pred 
pisy, môže byt na škodu a n ie 
na osoh pamiatok.

Tak tamu bolo aj p ri požiari 
ikonostasu v Cernine, okr. Svid 
ník, 8. augusta 1976. Tu, násled
kom skratu na neodborne in 
štalovanom osvetlení, zhorela  
ikona Kristus učiteľ, n iekoľko  
prázdnikov, časí rezbárskej vý
zdoby a cárskych dverí. N eod 
bornosť a priamo porušenie  
predpisov záležalo v tom , že ne
bola dodržaná ČSN 37 5241 o 
„Elektrických zariadeniach na 
horľavých podkladoch“  a že 
veľké množstvo žiaroviek bolo  
namontovaných priamo na iko - 
nostase.

Zhoren ím  uvedených obrazov  
vznik la  škoda na vzácnej k u l
túrnej pam iatke. Ikonostas v 
Cernine pochádza to tiž  od vý 
znam ného východoslovenského  
m aliara Jána R o m b a u  e r a 
(1782— 1849). U m elecké k va li
ty m ajstra o ce n ili m ilo v n íc i u- 
m enía n ie len  na S lovensku, ale 
aj v Petrohrade (L e n in g ra d ), 
kde pôsobil v rok och  1806 
1824. Po návrate z Ruska usa
d il sa v Prešove. Tu m aľoval o- 
krem  iného aj ikonostasy a ob
razy s náboženskou tem atikou. 
Sú to  d ie la  vzácnej um e lecke j 
kva lity  a k u ltú rn o -h is to rick e j 
hodnoty. Postavy jeho svätcov  
nie sú len  bezducho kop írované  
šablóny, a le predstavujú skoro  
reá lne p ortré tn e  typy, čo  zna
m enalo z lom  v ikonop isne j 
tvorbe na Slovensku.

Na východnom  S lovensku na
chádza sa m noho pam iatkových  
ikonostasov, a to  najm ä v d re 
vených k os to líkoch . Bohužiaľ, 
skoro všetky m ôže postihnúť ta 

ký osud, aký postiho l ikonostas 
v Cernine. Z  toho dôvodu je p o 
vinný každý správca pam ia tko
vého ob jektu  v zm ysle CSN  
34 3800 „R ev íz ie  e lek trick ý ch  
zariadení“ , zrevidovať p rostred 
n íctvom  odborného podniku e- 
lek tr ick ú  inšta láciu  najm ä v 
drevených  ob jek toch  a zistené 
závady okam žite odstrániť. N a 
ko ľk o  za ochranu pam iatok v 
okrese zodpovedá výkonný o r 
gán O N V  (§  21 zák. 7/58 Zb. 
S N R ), odbory ku ltúry  a inšpek
torá ty  požia rne j ochrany za 
spolupráce S lovenského pa
m ia tkového ústavu vykonávajú  
už p rev ierky  ochrany a bezpeč
nosti pam iatok. Kde budú ziste 
né závady, k to ré  by m oh li spô
sobiť požiar, tu výkonný orgán  
O N V m ôže nariadiť odpojen ie  
ohrozeného objektu  od e le k tr ic 
ke j siete, príp . až do nápravy 
zastaviť aj prevádzku (§  8 zák. 
1811958 Zb. o pož ia rne j och ra 
ne ).

Aby sme ku ltú rne pam iatky  
m oh li zachovať pre  budúce p o 
kolen ia , tešiť sa z ich  krásy a 
sprístupn iť čo  na jširšej k u ltú r
nej ‘ vere jnosti, musíme urobiť 
všetko pre ich  ochranu a bez
pečnosť. Odborné organ izácie  
pam iatkovej sta rostlivosti i p r í
slušné odborné z ložky ako P o 
žiarna ochrana a pod., budú p o 
stupne oboznam ovať správcov 
pam iatok, ako aj širokú  ve re j
nosť, ako tie to  správne užívať, 
udržovať a chrán iť. M edzi prvé 
m etod ické  pokyny, k to ré  uve
re jn ím e aj na stránkach tohoto  
časopisu, budú pa triť  pokyny o 
správnej e le k tr if ik á c ii a o p ro 
tipož ia rnych  opatren iach  v pa
m ia tkových  ob jek toch .

ALEXANDER FRICKÝ, 
SÚPSOP Bratislava

Na sn ím ke ikonostas gr.-kat. 
cerkv i v Cern ine po požia ri 8. 
augusta 1976. (F o to : P. Š im k o ).

Ak ide o blížneho, o hociktorého ľudského brata, tieto  
slová pre nás, kresťanov, nemôžu a nesmú existovať. Tu 
všetko musí ísf bokom, lebo človek musí mať vo svojom 
časovom rozvrhu prvé miesto, i keď z nášho pohľadu sa tá 
to náročnosť voči nášmu času môže zdať druhoradá a 
možno i zbytočná.

Cas, ako všetko ostatné na tomto svete, nám bol daný 
Pánom. On nám zveril naplniť ho, my ho spravujeme, nieke

dy dobre, inokedy horšie alebo zle. Ako v ničom nie sme 
dokonalí, tak aj v tomto prípade prevažuje naša nedoko
nalosť, ide teraz o to, zhodiť zo seba ten nános falošných 
a neúnosných výhovoriek a zaklínadiel, lebo i náš čas sa 
kráti a môže sa stať, že nám bude ľúto každej zbytočne 
premárnenej chvíľky, keď sme zabudli uskutočniť to naše 
všeľudské poslanie voči blížnym, ako nám to určil Boh.

P. Herzog



Z riáXfaľ žuXŕtcu
OTEC ORDINÁR J. HIRKA navštívi! v nedeľu 10. októbra 

min. roku S t a k č í n s k u  R o z t o k u  a pri tejto príleži
tosti za asistencie o. E. Ištvaníka, správcu fary v Pčolinom, 
posvätil obnovenú cerkev, zvonicu a zvon. -  17. októbra m. 
r. zavítal medzi našich veriacich v obci K r í ž e ,  kde slúžil 
Sv. liturgiu a kázal na počesť chrámového sviatku Ochrany 
presv. Bohorodičky. -  V poslednú novembrovú nedeľu slú
žil slávnostnú Sv. liturgiu v pražskom chráme sv. Klimenta 
pri príležitosti sviatku patróna nášho farského chrámu v 
Prahe.

HRABSKÉ — Rodná farnosť spokojne zosnulého Vladyku 
dr. B. Hopká oslávila sviatok sv. Demetera, patróna cer- 
kví a farnosti v Hrabskom v poslednú októbrovú nedeľu 
min. roku. Príležitostnú kázeň predniesol o. A. Hirjak, 
správca fary v Lenartove. Sv. Liturgiu za asistencie miest
neho duchovného správcu o. Fr. Dancáka, slúžil o. šéfre
daktor dr. E. Korba, ktorý v záverečnom príhovore pripo
menul miestnym farníkom svetlú pamiatku a stále živý 
odkaz ich veľkého rodáka — Vladyku Bažila.

OKRUŽNÁ — Sviatok patróna miestnej cerkvi oslávili 
okružnianskí veriaci pri slávnostnej nedeľnej Sv. liturgii 
dňa 7. novembra min. roku, v predvečer sviatku Zboru sv. 
Michaľa archanjela.

HELCMANOVCE — Chrámový sviatok Zbor sv. Michala 
oslávili helcmanovskí gréckokatolíci na slávnostnej sv. Li
turgii v nedeľu 7. novembra min. roku, ktorú slúžil a pri 
ktorej slovo Božie kázal miestny duchovný správca o. M i
kuláš Szigeti.

(P. M. M.)

CIGELKA — Patrónov svojho farského chrámu oslávili 
naši veriaci v Cigelke bohatou účasíou na sv. Liturgii v 
nedeľu 14. novembra m. r., ktorú slúžil o. Ján Hrustič, 
správca fary z Malcova. Slovo Božie im zvestoval o. Fran
tišek Dancák, duchovný správca farností Hrabské a Sna- 
kov.

VOJČICE — Sviatok sv. Michala archanjela, ktorému je 
zasvätený vojčický chrám, oslávili tamojší veriaci na prvú 
novembrovú nedeľu min. roku. Sv. liturgiu pri tejto radost
nej príležitosti slúžil o. Mikuláš Magyar, č, arcidekan zo 
Zbehňova s asistenciou. Kázal o. Juraj Kocák, dekan — 
správca fary v Trebišove.

BELOVEŽA — Patróna svojej takmer 200-ročnej pamätnej 
farskej cerkvi podľa starého kalendárneho štýlu oslávili 
gréckokatolíci v Beloveži bohatou a pozornou účasíou na 
slávnostnej Sv. liturgii, ktorú v nedeľu 21. novembra min. 
roku slúžil o. šéfredaktor dr. E. Korba za asistencie o. 
Michala Džatku a miestneho duchovného správcu o. Alfon
za Bočka.

KOŠICE — Dňa 10. decembra 1976 bolo v Košiciach po
sledné rozlúčenie s obetavým vychovávateľom, úprimným 
ľudomilom a dlhoročným kantorom Jánom Gašparom. Zo
mrel v požehnanom veku 85 rokov. Dlhé roky veľmi úspeš
ne pôsobil aj v Belži pri Košiciach. So zosnulým sa na 
Verejnom cintoríne v Košiciach rozlúčil belžiansky rodák, 
o. V. Skorodenský, okresný dekan košický.

TREBIŠOV — Pred 30 rokmi vyšlo v Trebišove pr
vé číslo časopisu gréckokatolíkov Cyril a Metod, 
ktorý redigoval o. Polykarp G. Oleär a za redak
ciu zodpovedal o. Vojtech Dudič ml. Časopis nad
viazal na tradíciu pred ním vychádzajúceho me
sačníka Jednota. Jednou z najradostnejších správ 
prvého čísla mesačníka Cyril a Metod bolo ozná
menie o vymenovaní v minulom roku zosnulého 
o. ThDr. Bažila Hopku za svätiaceho biskupa pre 
Prešovskú eparchiu.

V  tomto roku uplynie

- 250 rokov od postavenia dreveného gr.jkat. chrámu sv. 
Lukáša v Brežawoch

- 225 rokov od postavenia cerkvli siv. Otoo Mikuláša v Se- 
metkovciach

- 195 rokov od -narodenia autora známych ikanostasov v 
našich chrámoch mialiora Jána Rombauera z Levoče

- 185 rokov ad narodenia maliara prešovskej eparchie Jo
zefa Miklošíka - Zmija

- 185 rokov od vybudovania fa<rs!kej cerkvi v Novosade

- 180 rokov od pasitaveriia chrámu Zoislania Sv. Ducha v 
Kráľavdiach

- 175 rokov, od postavenia gr.-kat. chrámu vo Veľatoch

- 160 rokov od narodenia Adolfa I. Dobrianskeho

- ICO rokov od položenia základného kameňa pre terajší 
gr.-kat. farský chrám Usponia Bohorodičky v Trebišove

- 140 rokov oid narodenia ¡nášho zaslúžilého kňaza-literáta 
Alexandra Mitráka

- 135 rokov od menovania Jozefa Gagalntía za prešovského 
biskupa

- 120 rokov, čo sa v Rakovci nad Ondavou narodil Šte
fan Mikloissy, prvý biskup hajdudorožský

- 120 rokov od narodenia nášho kňaza - spisovateľa Emi
la Kubeka

- 110 rokov Od positoveniia cerkvi sv. Mikuláša v Uliči

- 85 roikov od narodenia významného prešovského maliara 
Mikuláša Jordána

- 80 rokov od postavenia ikonostasu vo farskom chráme vo
Fuliain'ke

- .50 rokov od smrti Miriam Terézie Demjanovpčovej

- 30 rokov od biskupskej chirotónie dr. Bažila Hopku

- 15 rokov od otvorenia II. vatikánskeho koncilu

- 10 rokov od vydania encykliky Pokrok národov
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Za o. Júliusom Zachariášom
(1912- 1976)

V jesenný večer 17. októbra minu
lého roku zaopatrený sviatosťami tíš
ko usnul v Pánu v 64. roku života a 
v 40. roku kňazstva dekan -  farár vo 
výslužbe o. Július Zachariáš.

O. Július Zachariáš sa narodil 11. 
apríla 1912 v Borši, okr. Trebišov. Po

vysvätení na kňaza pôsobil najsam
prv v rokoch 1937 -  1944 vo Vyšnej 
Jedľovej a potom do roku 1950 v pre
krásnom prostredí Slovenského rudo- 
horia -  v Kojšove, okr. Sp. IMová 
Ves. Po 18 rokoch vrátil sa opäť na 
miesto svojho pôsobenia a s podlo
meným zdravím -  po pracovnom úra
ze -  bol v kňazskom úrade ešte v 
roku 1975, keď sa s ním (19. febru
ára) pred odchodom na zaslúžený od
počinok slovami plného uznania roz
lúčil o. ordinár Ján Hirka a prítomní

Do posledných chvíľ svojho pozem
ského života myslel na svojich v Koj
šove a kiež by jeho slová „ . . .  po
vedzte im, aby žili v láske“ boli pro
gramovým odkazom pre veriacich jeho 
farnosti.

Posledné rozlúčenie so zosnulým o 
Júliusom bolo za hojnej účasti príbuz 
ných, spolubratov a veriacich v gr. 
kat. farskom chráme Narodenia presv 
Bohorodičky v Košiciach a na tamoj 
šom verejnom cintoríne.

V blaženom zosnutí večný pokoj, 
daj, Pane, zosnulému služobníkovi 
tvojmu o. Júliusovi.

o. Viktor Sk o rod ensk ý

Nad novým kalendárom

Po tieto dni sa nám dostáva 
do rúk Gréckokatolícky kalen
dár na rok 1977. Netrpezlivo v 
ňom listujeme, chvatom čítame 
nadpisy, kým sa náš zrak neza
staví na príspevku, ktorého  
nadpis nás najviac zaujal.

Treba povedať, že tohtoročný  
náš kalendár je ozaj pestrý a 
myslíme si, že čitatelia v ňom  
nájdu dostatok informácií, po
učenia i duševného pookrenia. 
Nosnými piliermi kalendára sú 
významné výročia z občiansko- 
verejného a kultúrno-spoločen- 
ského života i poučné príspev
ky, ktoré pamätajú na špecifi
ká čitateľskej obce kalendára.

Zostavovatelia zdraznili veľ
kosť dní pred 60 rokmi v Rusku 
nielen vo vstupnom článku, ale 
aj uverejnením úryvku z knihy 
reportáže ]ohna Reeda Desať

dní, k to ré  o trias li svetom  a r i 
portu  o meste na Neve, k toré  
bolo kolískou veľkých  dní. V 
kalendári majú m iesto aj ďalšie  
výročia  udalostí, k to rým i ľud 
stvo prešlo cestou vpred: Buzu- 
luk, L id ice, dvo jročn ica , naša 
súčasnosť.

M edailóny význam ných p o 
stáv ľudstva sú oslavou diela  
tých našich ľudských bratov, 
k to rí pom áhali ľudstvu v jeho  
životnom  zápase: Louis Bra ille , 
Ludwíg van Beethoven, L. L. 
Zam enhof, Štefan Moyzes, K. 
E. C io lkovsk ij a ďalší. Pretože  
čita te lia  sa regru tu jú  najm ä z 
východného Slovenska, v ka len 
dári je  venovaná zvýšená p o 
zornosť práve tom uto regiónu, 
uverejnením  príspevkov o Joze
fov i Zm ijov i-M ik loš ík ov í, m aj
strovi M ikulášovi Jordánovl a 
Em ilov i Kubekovi. I  na tom to  
mieste vyjadrujem e vďačnosť za

záslužný cín  pri odhaľovaní v ý 
razných postáv m inulosti z ra 
dov vlasteneckých gr.-kat. kňa
zov, ku ktorým  bezosporu svo
jím  snažením a d ie lom  patrí aj 
E m il Kubek. Príspevky k 1150. 
výročiu  narodenia sv. Cyrila  a 
k 320. výročiu  založenia K oš ic 
kej un iverzity  poukazujú na š ir
šie h is torické  i významové sú
vislosti.

G réckoka to lícky  kalendár na 
rok  1977 prináša aj dobrú p ô 
vodnú a prekladovú prózu, bás
ne, poučenia  zo života pre ž i
vot, prehľad význam ných vý
ro č í a fo tog ra fick ý  m ateriál. 
N iek to ré  príspevky sú v reči 
českej a ukrajinsko-rusínskej. 
Kalendárium  obsahuje okrem  
nového aj starý ( ju liánsky j 
štýl, k torým  sa anachronicky  
riadi n ieko ľko  farností.

Želám e si, aby toh toročný  
G réckoka to lícky  kalendár brali 
č ita te lia  do rúk častejšie a aby 
jeho obsah úspešne zapôsobil 
na form ovan ie  č ita te ľov  v zna
m ení želania príhovoru  Otca 
ord inára: M ir vsem  — pokoj 
všetkým : „  . . .  aby sme nielen  v 
tom to  občianskom  roku, ale v 
ce lom  živote, s h lbokou a p re 
svedčivou uvedom elosťou š ír ili 
v sebe i oko lo  seba hodnoty  
najpotrebnejš ie : poko j, dobro, 
vzájom né porozum enie, zná
šanlivosť, opravdové bratstvo a 
predovšetkým  lásku č loveka  k 
človek u !“

DR. ŠTEFAN UJHELYI



KULTÚRNE ROZHĽADY
LENINGRADSKÝ PALÁC KULTÚRY navštívi denne priem erne  
dvanásťtisíc ľudí. V tom to paláci možno tráviť voľný čas 
tým najrozličnejš ím  spôsobom. Napr. v sále pre 2500 divá
kov vystupujú n ielen  m iestni um elci, a le aj um elci z ostat
ných sovietskych miest. M nohí návštevníci majú namierené 
do knižnice, ktorá má vyše 150 tis íc  zväzkov.
V ZAKARPATSKEJ OBLASTI USSR za tr i desaťročia soviet
skej m oci dosiahli vysokú životnú a kultúrnu úroveň. Na 
Užhorodskej štátnej un iverzite , k torá  bola založená hneď 
po oslobodení, študuje v súčasnosti do desaťtisíc študentov.
V oblasti je vyše 200 klubových zariadení, 4361 súborov ľu 
dovej um eleckej tvorivosti, 17 detských hudobných škôl, 
hudobné učilište a dve profesionálne divadlá — v Užho
rode a Mukačeve. V 900 knižn iciach oblasti, je vyše 10 m i
liónov zväzkov publikácií. V Užhorode už tr i desaťročia c ie 
ľavedome vydáva knihy nakl. Karpaty. Na rea lizácii ku l
túry sa v Zakarpatskú podieľajú úspešne aj jednotlivé ume- 
lecké zväzy.
V BULHARSKU objavili vyše štyritis íc medených m incí z 
XI. a X II. stor. po Kr., na ktorých sú vyobrazení byzantskí 
im perátori. Najväčšm objavom je minca, na k to re j je  ko 
runovácia Joana II. Komnina, k torá  sa uskutočnila v sep
tem bri 1092 po Kr.

1/ POĽSKOM MESTE N IEPOKALANOV, kde ž il bl. Maximi- 
lián Kolbe, k torý 14. augusta 1941 dobrovoľne zom rel na
miesto jedného zo spoluväzňov koncentračného tábora, vy
dali knihu Asketické konferencie. Sú to poznámky z pred
nášok o. M axim iliána Kolbeho.

V POĽSKU vyšla pri p rílež itosti 60. výročia sm rti autora 
knihy Quo vadis, kniha prof. Juliana Krzyžawského pod 
názvom Tvorba Iienryka Sienkiew icza. Henryk Sienkiew icz 
(1846— 1916J je u nás známy aj sfilm ovaným  dielom  P o 
topa.

V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH objavili rukopis 
neznámeho k lavírneho diela Františka Liszta. Podľa všet
kého ide o d ielo z roku 1830.

V NEMECKEJ SPOLKOVEJ REPUBLIKE dosiahla v m inu
lom  roku veľký úspech výstava ruských majstrov XIX. a 
XX. stor. Vystavené diela boli z moskovskej Treťjakovovej 
galérie.

VO FÍN SK U  bola v m inulom  roku prem iéra dvoch no
vých fínskych op ie r; opery Jazdec od hudobného sklada
teľa Aurisa Sallinena a Posledné pokušenie od Juonasa 
Kokkonena. Obidve opery majú libretá z fínskych dejín a 
znamenajú veľký pokrok vo fínskej národnej hudbe.

NOVÝM PREDSEDOM Medzinárodného výboru Červeného 
kríža sa stal po E ricov i M artinovi Alexandre Hay. Narodil 
sa v Ženeve v roku 1919. Najprv pracoval ako advokát a 
od roku 1966 je riad iteľom  švajčiarskej Národnej banky.
V osobe nového predsedu sa očakávajú záruky, že Červe
ný kríž svojou činnosťou bude i naďalej p ln iť veľké hu
manitné poslanie.

MAĎARSKÉ VYDAVATEĽSTVO GONDOLAT vydalo Malú 
encyklopédiu svetovej literatúry, v k tore j je zastúpených 
3200 autorov zo všetkých národných literatúr. Na vydaní 
te jto  jed inečnej encyklopédie sa podieľa lo 214 maďarských 
odborníkov.

V TECHNICKOM MÚZEU V PRAHE bola zaujímavá vý
stava Socia listické premeny Zem plína, ktorú p rip ravili pra
covn íc i Zem plínskeho múzea v M ichalovciach. .

V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU študuje na 13 vysokých ško
lách a ich 37 fakultách v 9 slovenských mestách 51322

vysokoškolákov, z ktorých je 10 740 prvoročiakov.
VO VEĽKÝCH BÍL0VIC1ACH na južnej Morave odkryli 

slovanské pohrebisko zo strednej doby hradištnej, to zn. 
z IX. až prve j po lov ice  X. stor. po Kr. Okrem hrobov slo
vanských bojovníkov, bohatých na slovanskú keramiku a 
rozličných  brondzových a kovových predmetov, archeoló- 
govia objavili aj základy rozsiahlej kamennej stavby.

V BRATISLAVE bude vo februári t. r. XV. festival čes
kých a slovenských film ov. Jeho úlohou je zhodnotiť naj
lepšie film ové  diela českej a slovenskej hranej filmovej 
tvorby za rok 1976.

VÝSKUM STARHRADU, jediného kráľovského hradu ría 
území Liptova, k torý je od roku 1474 v ruinách, začne 
v tom to roku. Získané nálezy majú obohatiť Liptovské mú
zeum v Ružomberku.

NA  I I I .  MEDZINÁRODNOM BIENÁLE MAĽBY V KOŠI
CIACH sa zúčastnili výtvarníci socialistických krajín. Kaž
dá zo zúčastnených krajín mala možnosť oboslat bienále 
ôsmimi obrazmi, pričom  držiteľ Grand Prix  z bienále 1974, 
ktorým  bol Radenko M iševič z Juhoslávie, využil možnosi 
vystavovať sám osem obrazov. Všetci výtvarní umelci — 
24 zahraniční a 27 domáci — prezentovali sa_ po dvoch 
obrazoch, ktoré vy tvorili v rokoch 1974—76. Úlohou bie
nále bola konfrontácia  súčasných tendencií vo výtvarnom 
umení.

KULTÚRNY ZVÄZ UKRAJINSKÝCH PRACUJÚCICH V ČSSR 
eviduje v súčasnosti 182 súborov rôznej záujmovej čin
nosti, v ktorých pracuje vyše päťtisíc mladých ľudí i do
spelých. K najstarším súborom patrí súbor v Habure a 
Kamienke.

VZOSTUP KULTÚRY na východnom Slovensku v posled
nom období je možné demonštrovať aj na ďalšom rozvoji 
ľudových knižníc. Kým v roku 1971 bolo v ľudových kniž
n iciach 2 293 219 zväzkov, v m inulom roku viac ako tri 
a pol m ilióna zväzkov. Počet knižníc za to isté obdobie 
vzrástol z 1176 na 1233 a počet stálych čita teľov z 204 ti
síc na 269 tisíc.

V TREBIŠOVE už piaty rok úspešne pokračuje archeolo
g ický  výskum zvyškov hradu Paričov, ktorý sa po prvý
krát písomne spomína v roku 1254 a ktorý dal v roku 1686 
rozboriť Im rich  Thokôly. Okrem keram ických zlomkov z 
mladšej doby bronzovej, obdobia poveľkomoravského i stre
doveku boli nájdené aj vzácne uhorské a poľské mince.
V objektoch tohto hradu objavili aj zvyšky pražiaceho 
štádia, t. j. m eta lurgickej pece , ktorá je  prvým nálezom 
svojho druhu na území Slovenska.

NOVÁ SOVIETSKA TVORBA, členská edícia pri vydava
teľstve Slovenský spisovateľ (Bratislava, Gajova 11}, vstu
puje v tom to roku do svojho šiesteho ročníka. Jej cieľom  
je dať čita teľom  obraz o živote a literárnom  dianí mnoho
národného Sovietskeho zväzu.

R EPIN  — je názov m onografie o veľkom ruskom malia
rovi I. E. Repinovi (1844— 1930). Táto publikácia vyšla 
v spolupráci nakladateľstva Pallas a Aurora. (K čs  50.— }.

M ATICA SLOVENSKÁ V M ARTINE vydala priekopnícku 
obrázkovú publikáciu Pavla Uhrina pod názvom Album li
terárnych pamiatok na Slovensku. Album pamiatok — rod
né domy spisovateľov, pamätné tabule, náhrobné kamene, 
re lié fy  a plastiky, pom níky a súsošia i ďalšie pamiatky so 
sprievodným textom  — je  usporiadaný v abecednom po
riadku miest. Úvodné slová napísal ár. Juraj Chovan. Pub
likáciu doplňuje menný register a mapa literárnych pa
miatok na Slovensku. (S trán  432, Kčs 83.— }.

S L O V O  — mesačník gréckokatolíkov v GSSR. V y d á v a  Spolok sv. Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakla. 
dateľstve Bratislava. Š é f r e d a k t o r :  Dr. Emil Korba. R e d a k c i a  040 01 Košice 1, Šrobárova ÍS/t p., 6. t. 
2S937. A d m i n i s t r á c i a  89021 Bratislava, Kapitulská 9.
P o v o l e n é  SOTÍ 15/9 zo dňa 27. XII. 1972. T l a č i a  Duklianske tlačiarne, n. p., Prešov. Uzávierka časopi
su |e 2 mesiace pred vydaním Čísla. Neobjednané rukopisy nevraciame a nehonornjeme. Redakcia si vyhra
dzuje právo úpravy rukopisu podlá posudku redakčného krúžku. R o z S i r u J e PNS, Ústredná expedícia 
a dovoz tlače, 88419 Bratislava, Gottwaldovo nám. 48/VII. Celoročné predplatné 24 Kčs. Cena jednotlivého vý
tlačku 2 Kčs. — Indexové číslo 49618.


